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ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΙΡΑΣ «9000» ΚΕΝΑΠ
ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ
Από 05 έως 09 Μαΐου 2014, διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΕΝΑΠ η πιλοτική
διεξαγωγή του νέου εξαμηνιαίου Σχολείου Σειράς 9000, με τίτλο «Νομικά Ζητήματα στις
Επιχειρήσεις Ναυτικής Αποτροπής».
Το Σχολείο 9000 παρέχει θεωρητική και πρακτική νομική εκπαίδευση σε επιτελείς και
προσωπικό των Ομάδων Διοίκησης και Νηοψίας Πολεμικών Πλοίων, σε ένα ευρύ φάσμα νομικών
ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την σχεδίαση και εκτέλεση Επιχειρήσεων Ναυτικής Αποτροπής,
καλύπτοντας το σχετικό κενό στη νομική εκπαίδευση που διαπιστώθηκε κατά τις παρελθούσες
εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Κέντρου. Το εν λόγω σχολείο είναι το μοναδικό στο είδος του
εκπαιδευτικό προϊόν στο διεθνές ναυτικό περιβάλλον σε επίπεδο ΝΑΤΟ.
Συμμετείχαν συνολικά είκοσι ένα (21) εκπαιδευόμενοι από επτά (7) χώρες (Βέλγιο, Γερμανία,
Ελλάδα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ΗΠΑ, Ιταλία και Φινλανδία), τα δε αποτελέσματα του πιλοτικού
Σχολείου κρίθηκαν ως ιδιαίτερα επιτυχή και ευοίωνα.

NMIOTC PILOT COURSE “9000”
LEGAL ISSUES IN MARITIME INTERDICTION OPERATIONS
From 05 to 09 of May 2014, the NMIOTC Pilot biannual Course 9000 was conducted ατ NMIOTC’s
premises under the title “Legal Issues in Maritime Interdiction Operations”.
The Course “9000” series provides theoretical and practical legal training to staff Officers and Naval
Units’ Command and Boarding Teams personnel, on a wide spectrum of legal issues that might
arise during the planning and conducting Maritime Interdiction Operations, aiming to fill the gap in
legal training that has been identified through past NMIOTC training activities. Currently it is the
only training product in this domain offered to the international maritime community in the NATO
framework. The Pilot Course of the 9000 series resulted in great success, with twenty one (21)
participating trainees coming from seven (7) countries (Belgium, Finland, Germany, Greece, Italy,
UAE and USA).
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