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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

0,78 εκατ. €  από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τον 

εκπαιδευτικό εξοπλισμό  της  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου 

 
Έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  

 
Με σκοπό την ενίσχυση της νεοϊδρυθείσας Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου, η 

λειτουργία της οποίας αποτελούσε πάγιο αίτημα της ναυτικής, κατά κύριο λόγο, κοινωνίας του 

νησιού και προκειμένου αυτή να εδραιωθεί μεταξύ των ΑΕΝ της χώρας, η Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου χρηματοδοτεί την προμήθεια εξοπλισμού της, με το ποσό 785.000 €, με πόρους του 

ΕΣΠΑ 2014-2020,  μέσω του Επιχειρησιακού της Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020. 

 

Στην προέγκριση δημοπράτησης του έργου “Εξοπλισμός Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού 

Καλύμνου” προέβη η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η 

οποία ενέκρινε τα τεύχη διακήρυξης και την διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί.  

Το έργο αφορά στην προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού, προκειμένου να 

παρασχεθούν σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου. 

 

Τα υπό προμήθεια είδη περιλαμβάνουν: 

- Προσομοιωτή γέφυρας αποτελούμενο από τρεις γέφυρες, εκάστη των οποίων θα 

αντιπροσωπεύει ένα ίδιο πλοίο και μια θέση εκπαιδευτή. Το σύστημα προσομοίωσης 

χειρισμών θα είναι της πλέον πρόσφατης τεχνολογίας με τον απαραίτητο εξοπλισμό σε όργανα, 

υπολογιστές, λογιστικό και οπτικό σύστημα 

- Προσομοιωτή GMDSS με μια θέση εκπαιδευτή και οχτώ θέσεις άσκησης σπουδαστών. Στόχος 

είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στο Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου 

και Ασφάλειας. 

- Εργαστήριο πολυμέσων με δυνατότητα άσκησης τριάντα σπουδαστών για την εφαρμογή των 

θεωρητικών γνώσεων που παρέχονται στο πλαίσιο διδασκαλίας των μαθημάτων.  

- Εργαστήριο εφαρμογών Φυσικής με το οποίο οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να 

πραγματοποιούν πειραματικές εργασίες / ασκήσεις και πειράματα επίδειξης στο εργαστήριο, τα 

οποία σε συνδυασμό με τη θεωρητική διδασκαλία βοηθούν στην κατανόηση των βασικών 

αρχών της συμπεριφοράς του πλοίου. 

- Εξοπλισμό μετεωρολογίας και διαφόρων οργάνων για την απόκτηση ικανότητας χρήσης 

πληροφοριών που λαμβάνονται από μετεωρολογικά όργανα επί του πλοίου και την απόκτηση 

γνώσης των χαρακτηριστικών των διαφόρων καιρικών συστημάτων, των διαδικασιών 

αναφοράς και των συστημάτων καταγραφής.  

 



Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 31
η
/12/2019 και λήξης η 31

η
/12/2021. 

 

Η συγχρηματοδοτούμενη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 785.000 €. 

 

Το έργο είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας “Βελτίωση βασικών υποδομών” του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Δικαιούχος είναι το Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 

 

 

 


