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15η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ  
ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΡΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΙΜΟ/DCoC 

ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

 Από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου 2015 το ΚΕΝΑΠ συνδιοργάνωσε με το Διεθνή Ναυτιλιακό 
Οργανισμό (IMO) στις εγκαταστάσεις του, τη 15

η
 εκπαιδευτική σειρά επ’ωφελεία προσωπικού των 

κρατών της περιφερειακής πρωτοβουλίας του ΙΜΟ με την επωνυμία «Djibouti Code of Conduct». 
 Η εκπαίδευση στην οποία συμμετείχαν δεκαεννέα (19) εκπαιδευόμενοι από εννέα (9) χώρες 
(Κένυα, Μαδαγασκάρη, Μοζαμβίκη, Νησιά Κομόρες, Σαουδική Αραβία, Σεϋχέλλες, Σομαλία, Τανζανία, 
και Τζιμπουτί), εστιάσθηκε κυρίως σε θέματα εγκληματολογικής έρευνας σε περιπτώσεις πειρατείας ή 
ένοπλης ληστείας, όπως σχεδιασμός έρευνας, συνέντευξη υπόπτων, ανάκριση, διαπραγμάτευση, 
συλλογή / διαχείριση και διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων στο ναυτικό περιβάλλον. Η εκπαίδευση 
ήταν βασισμένη στις βέλτιστες πρακτικές και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και θεωρείται 
συνέχεια της δραστηριότητας η οποία πραγματοποιήθηκε στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας από 
Κινητή Μονάδα Εκπαίδευσης (MTT) του ΚΕΝΑΠ, παρέχοντας εξειδικευμένη γνώση υψηλότερου 
επιπέδου.  
 
 

 
 

15th TRAINING SESSION FOR IMO/DCoC STATES  
ON ADVANCED MARITIME LAW ENFORCEMENT 

 

 From 29
th
 of June to 10

th
 of July 2015, NMIOTC and the International Maritime Organization (IMO) 

jointly organized the 15
th
 training session of the “Djibouti Code of Conduct (DCoC)” initiative, with the 

participation of 19 maritime law enforcement officials from 9 nations (Comoros, Djibouti, Kenya, 
Madagascar, Mozambique, Saudi Arabia, Seychelles, Somalia and Tanzania). 
 The training implemented procedures based on best practices and highly recognized international 
standards. It focused mainly on criminal investigation on piracy and armed robbery at sea, including 
investigation planning, suspect interviewing, interrogation, negotiation, collection, handling and 
preservation of evidence at sea skills. It aimed to further enhance the training conducted by an 
NMIOTC Mobile Training Team in Jeddah of Saudi Arabia providing advanced level knowledge. 
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