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ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Ε. ΣΤΟ ΚΕΝΑΠ 
 Από 05 έως 07 Ιουνίου 2014, φιλοξενήθηκε στο ΚΕΝΑΠ η Άτυπη Συνάντηση της Στρατιωτικής 
Επιτροπής της ΕΕ (EUMC Away Days Meeting 2014) η οποία διοργανώθηκε από τον Δ΄ Κλάδο του 
ΓΕΕΘΑ και το ΚΕΝΑΠ, κατόπιν πρόσκλησης του Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Μιχαήλ Κωσταράκου και ανήκει 
στις υποστηρικτικές δράσεις / πρωτοβουλίες της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. Σκοπός 
της επίσκεψης ήταν αφενός η προβολή του έργου και των δραστηριοτήτων του ΚΕΝΑΠ στο πλαίσιο της 
Ε.Ε., αφετέρου η διεξαγωγή της άτυπης συνάντησης μεταξύ των εθνικών αντιπροσώπων της 
Επιτροπής.  
 Μετά την αναλυτική ενημέρωση οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επί 
του πλοίου ΑΡΗΣ τις εν εξελίξει εκπαιδεύσεις του Σχολείου 6000, Όπλα Μαζικής Καταστροφής στις 
Επιχειρήσεις Ναυτικής Αποτροπής και της επιχειρησιακής εκπαίδευσης ομάδος SWAT της Αστυνομίας, 
στη συνέχεια να πλεύσουν με ταχύπλοα στις προσβάσεις του όρμου Σούδας και να ενημερωθούν για το 
διεθνή πειραματισμό του Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών του ΝΑΤΟ για τη μετάδοση σύγχρονης εικόνας 
video κατά τη διάρκεια νηοψίας στο πλοίο συνοδείας και σε ΚΕΠΙΧ ξηράς, ο οποίος λαμβάνει χώρα στο 
ΚΕΝΑΠ την τρέχουσα περίοδο.  
 

 
 

EUROPEAN UNION’s MILITARY COMMITTEE AWAY DAYS MEETING 2014 
 

 From 05 to 07 of June 2014 and after an invitation sent by General Michail Kostarakos NMIOTC 
hosted in its premises the E.U. Military Committee Away Days Meeting, in the framework of the Hellenic 
Presidency of the E.U. The aim of the visit was to advertise the work is being done by the Centre and to 
identify future fields of cooperation. 
 After a detailed briefing the official guests had the chance to follow the ongoing training activities 
onboard ARIS, such as the resident course 6000, WMD in MIO and the operational training of a SWAT 
Police unit, to sail with rhibs in the vicinity of Souda bay and to be briefed for the current international 
video streaming experiment during boarding operations, led by the NATO Center for Maritime Research 
and Experimentation at NMIOTC’s premises.  
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