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Για το έργο «Εξοπλισμός Ακαδημιών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι μια οικογένεια ευρωπαϊκών δημοκρατικών χωρών που συνεργάζονται για τη βελτίωση του τρόπου ζωής των πολιτών τους και για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Η ΕΕ καθιέρωσε την ειρήνη και την ευημερία μεταξύ των πολιτών της, δημιούργησε ένα ενιαίο
ευρωπαϊκό νόμισμα (το ευρώ) και μία «ενιαία αγορά» χωρίς σύνορα, όπου τα αγαθά, οι άνθρωποι, οι
υπηρεσίες και τα κεφάλαια κυκλοφορούν ελεύθερα. Η ΕΕ αποτελεί μεγάλη εμπορική δύναμη και κατέχει παγκόσμια πρωτοκαθεδρία σε τομείς όπως η προστασία του περιβάλλοντος και η αναπτυξιακή βοήθεια.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ Ε.Ε. – ΕΣΠΑ 2014-2020
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010, το οποίο
ενέκρινε τη στρατηγική της Ένωσης για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η
Ένωση και τα κράτη μέλη οφείλουν να υποστηρίζουν την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη, προωθώντας την αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης και μειώνοντας τις περιφερειακές ανισότητες. Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία – ΕΔΕΤ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Ένωσης για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη.
Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω της υλοποίησης
του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην
εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή
δημιούργησε.

«Εξοπλισμός Ακαδημιών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού»
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2014 με την Απόφαση C(2014) 10167/18.12.2014. Οι διαθέσιμοι πόροι του
ανέρχονται σε 965 εκ. € δημόσια δαπάνη και συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ).
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 προβλέπονται
μεταξύ άλλων δράσεις που αφορούν στη δημιουργία ή περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.
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Το ΥΝΑΝΠ ως αρμόδιος φορέας οργάνωσης της Ναυτικής Εκπαίδευσης, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αναβάθμισης των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (ΔΣΕΝ), με στόχο την άνοδο της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης που θα επιτευχθεί με την προμήθεια του αναγκαίου εκπαιδευτικού
εξοπλισμού.
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών με την υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ μετά
από συντονισμένες προσπάθειες πέτυχε να εντάξει στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 το έργο «Εξοπλισμός Ακαδημιών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού», με συνολικό προϋπολογισμό 700.000,00 €. Με την υλοποίηση του προαναφερόμενου έργου, η
ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Μακεδονίας και η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Μακεδονίας θα εξοπλισθούν με:

Ένα προσομοιωτή γεφύρας για την ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ένα προσομοιωτή GMDSS για την ΑΕΝ/ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ /ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ένα σύστημα προσομοίωσης πυρκαγιάς σε κλειστό χώρο για την ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η προμήθεια και εγκατάσταση του συγκεκριμένου, πλέον σύγχρονου εκπαιδευτικού εξοπλισμού, ο οποίος ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας όσο και στο
σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον της ναυτιλίας, θα συνδράμει στον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση
της ΑΕΝ/Πλοιάρχων/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας
εκπαιδευτικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού αποτελεί βασικό στοιχείο ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού
συστήματος, που στοχεύει στη δημιουργία κατάλληλα καταρτισμένου και ειδικευμένου δυναμικού, το
οποίο θα ανταποκρίνεται ποσοτικά και ποιοτικά στις ανάγκες στελέχωσης των Ελληνικών πλοίων.
Το έργο «Εξοπλισμός Ακαδημιών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού» υλοποιείται στο
πλαίσιο της Α.Π.: 5505/09-11-2017 Απόφασης Ένταξης με τίτλο «Εξοπλισμός Ακαδημιών και Δημοσίων
Σχολών Εμπορικού Ναυτικού» με Κωδικό ΟΠΣ 5010358 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» Άξονας Προτεραιότητας 10 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση» και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς
πόρους.
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