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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Για το ζργο «Προμήθεια τεχνικοφ και εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ ΑΕΝ Καλφμνου».

ΕΙΑΓΩΓΗ
Η Ευρωπαϊκή Ζνωςη (ΕΕ) είναι μια οικογζνεια ευρωπαϊκϊν δθμοκρατικϊν χωρϊν που ςυνεργάηονται για τθ βελτίωςθ του τρόπου ηωισ των πολιτϊν τουσ και για τθ δθμιουργία ενόσ καλφτερου κόςμου. Η ΕΕ κακιζρωςε τθν ειρινθ και τθν ευθμερία μεταξφ των πολιτϊν τθσ, δθμιοφργθςε ζνα ενιαίο
ευρωπαϊκό νόμιςμα (το ευρϊ) και μία «ενιαία αγορά» χωρίσ ςφνορα, όπου τα αγακά, οι άνκρωποι, οι
υπθρεςίεσ και τα κεφάλαια κυκλοφοροφν ελεφκερα. Η ΕΕ αποτελεί μεγάλθ εμπορικι δφναμθ και κατζχει παγκόςμια πρωτοκακεδρία ςε τομείσ όπωσ θ προςταςία του περιβάλλοντοσ και θ αναπτυξιακι βοικεια.
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΜΕΑ ΣΗ Ε.Ε. – ΕΠΑ 2014-2020
φμφωνα με τα ςυμπεράςματα του Ευρωπαϊκοφ υμβουλίου τθσ 17θσ Ιουνίου 2010, το οποίο
ενζκρινε τθ ςτρατθγικι τθσ Ζνωςθσ για μια ζξυπνθ, διατθριςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ ανάπτυξθ, θ
Ζνωςθ και τα κράτθ μζλθ οφείλουν να υποςτθρίηουν τθν ζξυπνθ, διατθριςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ
ανάπτυξθ, προωκϊντασ τθν αρμονικι ανάπτυξθ τθσ Ζνωςθσ και μειϊνοντασ τισ περιφερειακζσ ανιςότθτεσ. Σα Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Σαμεία – ΕΔΕΣ διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν
επίτευξθ των ςτόχων τθσ ςτρατθγικισ τθσ Ζνωςθσ για μια ζξυπνθ, διατθριςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ
ανάπτυξθ.
Σο ΕΠΑ (Εταιρικό φμφωνο για το Πλαίςιο Ανάπτυξησ) 2014-2020 αποτελεί το βαςικό ςτρατθγικό ςχζδιο για τθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ με τθ ςυνδρομι ςθμαντικϊν πόρων που προζρχονται από τα
Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Σαμεία (ΕΔΕΣ) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Μζςω τθσ υλοποίθςθσ
του ΕΠΑ επιδιϊκεται θ αντιμετϊπιςθ των διαρκρωτικϊν αδυναμιϊν τθσ χϊρασ που ςυνετζλεςαν ςτθν
εμφάνιςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ αλλά και των προβλθμάτων, οικονομικϊν και κοινωνικϊν, που αυτι
δθμιοφργθςε.

«Προμήθεια τεχνικοφ και εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ ΑΕΝ Καλφμνου».
Σο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 εγκρίκθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι τον Δεκζμβριο του 2014 με τθν Απόφαςθ C(2014) 3542final/23.05.2014 και ςυγχρθματοδοτείται
από τα Διαρκρωτικά Σαμεία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΣΠΑ) και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ).
το πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Νότιο Αιγαίο 2014-2020 προβλζπονται μεταξφ
άλλων δράςεισ που αφοροφν ςτθ ςυμπλιρωςθ των υποδομϊν τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ.
Σο ΤΝΑΝΠ ωσ αρμόδιοσ φορζασ οργάνωςθσ τθσ Ναυτικισ Εκπαίδευςθσ, ζχει ξεκινιςει τθ διαδικαςία αναβάκμιςθσ των Δθμοςίων χολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ (ΔΕΝ), με ςτόχο τθν άνοδο τθσ ποιότθ-
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τασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ που κα επιτευχκεί με τθν προμικεια του αναγκαίου εκπαιδευτικοφ
εξοπλιςμοφ.
Η Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Ναυτικϊν με τθν υποςτιριξθ τθσ Επιτελικισ Δομισ ΕΠΑ ΤΝΑΝΠ μετά
από ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ πζτυχε να εντάξει ςτο Περιφερειακό Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Νότιο
Αιγαίο 2014-2020 το ζργο «Προμικεια τεχνικοφ και εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ ΑΕΝ Καλφμνου», με ςυνολικό προχπολογιςμό 785.000€. Με τθν υλοποίθςθ του προαναφερόμενου ζργου, θ ΑΕΝ/ΚΑΛΤΜΝΟΤ
κα εξοπλιςκεί με:


Ζνα προςομοιωτι γεφφρασ



‘Ζνα προςομοιωτι GMDSS



Ζνα εργαςτιριο Εφαρμογϊν Φυςικισ



Ζνα εργαςτιριο Μετεωρολογίασ και διαφόρων οργάνων



Ζνα εργαςτιριο πολυμζςων

Η προμικεια και εγκατάςταςθ του ςυγκεκριμζνου, πλζον ςφγχρονου εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ, ο οποίοσ ανταποκρίνεται τόςο ςτισ απαιτιςεισ τθσ εκνικισ και ενωςιακισ νομοκεςίασ όςο και ςτο
ςφγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον τθσ ναυτιλίασ, κα ςυνδράμει ςτον εκςυγχρονιςμό και αναβάκμιςθ
τθσ ΑΕΝ/ Καλφμνου. Η εξαςφάλιςθ υψθλισ ποιότθτασ εκπαιδευτικοφ και υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ
αποτελεί βαςικό ςτοιχείο ενόσ ςφγχρονου εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, που ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία
κατάλλθλα καταρτιςμζνου και ειδικευμζνου δυναμικοφ, το οποίο κα ανταποκρίνεται ποςοτικά και ποιοτικά ςτισ ανάγκεσ ςτελζχωςθσ των Ελλθνικϊν πλοίων.
Σο ζργο «Προμήθεια τεχνικοφ και εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ ΑΕΝ Καλφμνου» υλοποιείται ςτο
πλαίςιο τθσ Α.Π.: 1301/16-04-2019 Απόφαςθσ Ζνταξθσ με τίτλο «Προμήθεια τεχνικοφ και εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ ΑΕΝ Καλφμνου» με Κωδικό ΟΠ 5043157ςτο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» Άξονασ Προτεραιότητασ «Βελτίωςη βαςικών υποδομών» και ςυγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ) και από Εθνικοφσ πόρουσ.
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