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Από 04 έως 05 Οκτωβρίου 2016, διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του NMIOTC, το 1 Συνέδριο του Κέντρου με
θέμα «Cyber Security in the Maritime Environment», με τη συμμετοχή εκατόν εικοσιπέντε (125) συνέδρων, από συνολικά
είκοσι (20) χώρες της Συμμαχίας, Εταίρους, φορείς της Συμμαχίας, Διεθνείς Οργανισμούς, τη διεθνή ακαδημαϊκή
κοινότητα καθώς και εκπρόσωπους της ναυτιλιακής κοινότητας και δεξαμενών στρατηγικής σκέψης.
Σκοπός του συνεδρίου ήταν να αναδειχθεί η κρίσιμη επιχειρησιακή λειτουργία του κυβερνοπολέμου στο
σύγχρονο ενοποιημένο πεδίο των επιχειρήσεων και ιδιαιτέρως στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Στην εκδήλωση απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό προς τους συνέδρους ο κ. Α/ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ε.
Αποστολάκης Π.Ν. και ο Ανώτατος Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (SACEUR), Στρατηγός C.
Scaparotti, οι οποίοι αμφότεροι επισήμαναν τη σπουδαιότητα του αντικειμένου, ευχαρίστησαν το NMIOTC για την
οργάνωση και συνεχάρησαν τους συμμετέχοντες για τις διεργασίες του συνεδρίου.

‘’1st NMIOTC CYBER SECURITY IN THE MARITIME ENVIROMENT’’ CONFERENCE 2016
th

th

st

From 4 to 5 of October 2016, the 1 Conference on “Cyber Security in the maritime environment”, was
conducted at NMIOTC and was attended by one hundred twenty five (125) participants from twenty (20) Allied and
Partner nations, International Organizations, the international academic community, as well as representatives from the
maritime industry and strategic think tanks.
The aim was to gather subject matter experts and the whole community of interest in order to provide
opportunities to discuss issues related to this emerging challenge in the maritime environment.
The Chief of HNDGS, Admiral E. Apostolakis GRC (N) and the Supreme Allied Commander Europe (SACEUR),
General C. Scaparotti USA (A) addressed the participants, highlighting the importance of the matter.
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