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ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ «PHOENIX EXPRESS 2016»
Από 16 έως 19 Μαΐου 2016 διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του NMIOTC, η εν όρμω φάση της
πολυεθνικής άσκησης «PHOENIX EXPRESS 2016» υπό την αιγίδα της Αμερικανικής Διοίκησης
Αφρικής (US AFRICOM), η οποία περιελάμβανε θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε
αντικείμενα των Επιχειρήσεων Ναυτικής Αποτροπής.
Η άσκηση η οποία χωρίζεται σε δύο (2) φάσεις, εν όρμω και εν πλω, λαμβάνει χώρα στην
περιοχή της Κεντρικής Μεσογείου και σκοπό έχει την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στο
θαλάσσιο περιβάλλον προσανατολισμένη σε επιχειρήσεις Ναυτικής Αποτροπής.
Στην εν όρμω εκπαίδευση συμμετείχαν συνολικά ογδόντα τρείς (83) εκπαιδευόμενοι από έξι
(6) χώρες (Αλγερία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαυριτανία, Μαρόκο και Τυνησία) ενώ παράλληλα
φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου και το Διευθύνον Επιτελείο της άσκησης, υπεύθυνο
για την εν πλω φάση, στελεχωμένο με πενήντα επτά (57) άτομα από έντεκα (11) χώρες (Αίγυπτος,
Αλγερία, Ελλάδα, Η.Π.Α., Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα, Μαυριτανία, Μαρόκο, Τουρκία και Τυνησία).

MULTINATIONAL EXERCISE “PHOENIX EXPRESS 2016”
From 16th to 19th of May 2016, the in-port phase of the multinational exercise “PHOENIX
EXPRESS 2016” was conducted at NMIOTC’s premises, under the auspices of US NAVAF and US
AFRICOM, which was consisted of both theoretical and practical training issues on Maritime
Interdiction Operations.
Exercise PHOENIX EXPRESS is one of three U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th
Fleet facilitated regional exercises. The exercise is part of a comprehensive strategy to provide
collaborative opportunities amongst African forces and international partners that addresses
maritime security concerns. The exercise which is divided into 2 phases (in-port and at-sea
maritime), was conducted in the region of Central Mediterranean Sea.
In total eighty three (83) trainees coming from six (6) countries (Algeria, Greece, Italy,
Mauritania, Morocco and Tunisia) participated in the in-port training phase, while fifty seven (57)
officers coming from eleven (11) countries (Algeria, Egypt, Greece, Italy, Malta, Mauritania,
Morocco, Spain, Tunisia, Turkey and USA) manning the Exercise Control Group (ECG) and the
Combined Maritime Operations Centre (CMOC), formed at NMIOTC premises to manage the atsea operations.
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