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ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ «PHOENIX EXPRESS 2014»
Από 12 έως 23 Μαΐου 2014 διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του ΚΕΝΑΠ η εν όρμω φάση της
πολυεθνικής άσκησης «PHOENIX EXPRESS 2014» υπό την αιγίδα της Αμερικανικής Διοίκησης
Αφρικής (US AFRICOM), η οποία περιελάμβανε θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε
αντικείμενα των Επιχειρήσεων Ναυτικής Αποτροπής καθώς και εκπαίδευση σε αντικείμενα ιατρικής
κατάρτισης αναφορικά με την παροχή Α΄ Βοηθειών Μάχης.
Η άσκηση η οποία χωρίζεται σε δύο (2) φάσεις, εν όρμω και εν πλω, λαμβάνει χώρα στην
περιοχή της Κεντρικής Μεσογείου από 12 Μαΐου έως 02 Ιουνίου 2014 και σκοπό έχει την ενίσχυση
της περιφερειακής συνεργασίας στο θαλάσσιο περιβάλλον προσανατολισμένη σε επιχειρήσεις
Ναυτικής Αποτροπής.
Στην εν όρμω εκπαίδευση συμμετείχαν συνολικά ογδόντα οκτώ (88) εκπαιδευόμενοι από
τέσσερις (4) χώρες της Μεσογείου (Αλγερία, Ελλάδα, Λιβύη και Μαρόκο), ενώ η Τουρκία και η
Κροατία συμμετέχουν μόνο στην εν πλω φάση.

MULTINATIONAL EXERCISE “PHOENIX EXPRESS 2014”
From 12th to 23rd of May 2014, the in-port phase of the multinational exercise “PHOENIX
EXPRESS 2014” 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, as well as combat life-saving medical issues.
The exercise which is divided into 2 phases (in-port and under-way), is conducted in the
region of Central Mediterranean Sea from 12th May to 2nd June 2014 in order to enhance regional
capacity building in the maritime domain while conducting MIO.
In total 88 trainees coming from 5 Mediterranean countries (Algeria, Greece, Libya, and
Morocco) participated in the in-port training phase, while Turkey and Croatia are participating only
to the under-way phase.
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