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Πώς είναι το εργασιακό σας 

περιβάλλον; 
• Το εργασιακό περιβάλλον των μηχανικών στο 

εμπορικό ναυτικό δεν είναι σταθερό αλλά 
ποικίλει από καράβι σε καράβι. Συνήθως όμως, 
επειδή το επίπεδο ποιότητας των πλοίων έχει 
ανεβεί πολύ και οι μηχανικοί ως άτομα είναι 
πολύ ευαίσθητοι λόγω της φύσης του 
επαγγέλματος, το περιβάλλον είναι αρκετά 
ευχάριστο. 

 



Πώς ορίζετε το επάγγελμα σας και 

ποιες είναι οι παραλλαγές του; 
• Το επάγγελμα του Μηχανικού Ναυτικού 

χαρακτηρίζεται από τα πιο σκληρά αλλά από τα 
πιο ενδιαφέροντα. Η συχνή επιμορφωτική 
επιτυχής εκπαίδευση που δίνει τη δυνατότητα 
σταδιοδρομίας και στη θάλασσα αλλά και στη 
ξηρά. 



Ποιες δεξιότητες θεωρείται χρήσιμες 

για αυτό το επάγγελμα; 
• Υπομονή, αγάπη για την θάλασσα, θέληση για 

συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση , αλλά πάνω 
από όλα, καλή συνεργασία με υφιστάμενους και 
προϊστάμενους. 

 



Ποια στοιχεία της προσωπικότητας 

θεωρείται χρήσιμα για αυτό το επάγγελμα; 

• Η υπομονή, η αγάπη για τη θάλασσα και η 
αλληλεγγύη που πρέπει να δείχνεις στους 
συναδέλφους σου. 

 



 Ποια ερεθίσματα στην παιδική και εφηβική ηλικία 

σας ώθησαν να ακολουθήσετε αυτό το 

επάγγελμα; 
• Η πατροπαράδοτη οικογενειακή παράδοση 

συγγενών που ακολούθησαν αυτό το επάγγελμα 
και επηρέασαν πολύ την απόφαση να γίνω 
μηχανικός εμπορικού ναυτικού. 

 



Τι σπουδές ή κατάρτιση 

ακολουθήσατε; 
• Αποφοίτησα το εξατάξιο γυμνάσιο, κατόπιν 

πήγα 4 χρόνια σε σχολή Μηχανικών Εμπορικού 
Ναυτικού, ενώ παράλληλα εργαζόμουν στα 
Ναυπηγεία προκειμένου να αποκτήσω εμπειρία 
με το επάγγελμα. 



Τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον νέο που 

θέλει να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα; 

• Εάν δεν αγαπάει την θάλασσα και δεν μπορεί 
στερηθεί την αγάπη της οικογένειας 
προτιμότερο είναι να το αποφύγει. 



Τι σας προσφέρει και τι σας στοιχίζει 

αυτό το επάγγελμα; 
• Οι  οικονομικές απολαβές είναι ένα βασικό 

πλεονέκτημα του επαγγέλματος, οι γνωριμίες 
τόπων παίζει πολύ καθοριστικό παράγοντα , 
αλλά η στέρηση της οικογένειας , των συγγενών 
και των φίλων είναι για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα στα κατά. 



ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ 

• Μια παρουσίαση από τον μαθητή: 

• Στέλιος Μαυρονάσιος 

 


