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6ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΝΑΠ 2015
Από 2 έως 4 Ιουνίου 2015 διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του ΚΕΝΑΠ, το 6ο Ετήσιο Συνέδριο του
Κέντρου με θέμα «Current and Future Challenges to Energy Security in the Maritime Environment», με τη
συμμετοχή εκατόν σαράντα τριών (143) συνέδρων, συμμετεχόντων / ομιλητών / επισήμων προσκεκλημένων
από Ελλάδα και είκοσι έξι (26) κράτη μέλη, κράτη εταίρους και οργανισμούς του ΝΑΤΟ, χώρες εκτός της
Συμμαχίας, οργανισμούς της Ε.Ε. και Διεθνείς οργανισμούς, καθηγητές της Διεθνούς Ακαδημαϊκής
κοινότητας καθώς και εκπροσώπους ναυτιλιακών εταιρειών και εταιρειών πετρελαίου και ενέργειας.
Σκοπός ήταν η εξέταση και συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με την πολυπλοκότητα της προστασίας
ζωτικών ενεργειακών υποδομών στο θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και προτάσεις για την ανάπτυξη νέων
διαδικασιών και εξειδικευμένης εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων προκλήσεων
ασφαλείας στο θαλάσσιο/παράκτιο περιβάλλον. O Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κος Πάνος Καμμένος στο
πλαίσιο επίσκεψης του σε στρατιωτικές μονάδες στην ν. Κρήτη απεύθυνε χαιρετιστήρια ομιλία στο συνέδριο.
Η εναρκτήρια ομιλία του συνεδρίου έγινε από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη
Π.Ν. και ακολούθησαν οι ομιλίες των Δρ. Τζέϊμι Πάτρικ Σία (Jamie Patrick Shea), Deputy Assistant Secretary
General for Emerging Security Challenges και Αντιναυάρχου Τζέϊμς Φόγκο (James Foggo), Διοικητή του 6ου
Αμερικανικού Στόλου, ως κεντρικοί ομιλητές.

6th NMIOTC ANNUAL CONFERENCE 2015
From 2nd to 4th June 2015, the 6th NMIOTC Annual Conference on theme “C
Current and Future
Challenges to Energy Security in the Maritime Environment”, was conducted at NMIOTC and was attended
by 143 participants from 26 member states, partner countries and NATO organizations, countries outside
the NATO structure, professors from the international academic community, as well as representatives from
the shipping and the energy industry.
The aim was to provide opportunities to deepen and discuss issues related to the complexity of
ensuring the safety and protection of Critical Energy Infrastructures in the Maritime Domain, and proposals
for the development of new and updated procedures and dedicated training related to this emerging security
challenge. The Minister of National Defense Mr Panos Kammenos, addressed a brief speech to the
attendees.
The opening speech of the conference was given by the Chief of the Hellenic Navy, Vice Admiral
Evangelos Apostolakis followed by Dr. Jamie Patrick Shea , Deputy Assistant Secretary General of NATO
for Emerging Security Challenges and Vice Admiral James Foggo USN, Commander of 6th US Fleet, who
addressed the audience as Keynote speakers.
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