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Σχολείο NMIOTC 5000
“Επιχειρησιακής Ναυτικής Ορολογίας”
Από 17 έως 28 Σεπτεμβρίου 2018 διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του NMIOTC με την υποστήριξη
της Συμμαχικής Διοίκησης Μετεξέλιξης του ΝΑΤΟ, το Σχολείο Σειράς «5000» για το 2018.
Το παραπάνω σχολείο στοχεύει να εκπαιδεύσει σε στελέχη των Ε.Δ. χωρών του ΝΑΤΟ και
ετέρων στις επιχειρησιακές διαδικασίες και στις επικοινωνίες που χρησιμοποιούνται από τις
Ναυτικές Δυνάμεις που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ.
Στο σχολείο συμμετείχαν συνολικά δεκατέσσερις (14) εκπαιδευόμενοι από δώδεκα (12) χώρες
(Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Ελλάδα, Η.Α.Ε., Ιορδανία, Κατάρ, Κολομβία, Λιθουανία, Μάλτα,
Μαυριτανία, Μπαχρέιν και Ουκρανία). Κατά τη διάρκεια του σχολείου η συνεργασία και ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ του διδακτικού προσωπικού, τόσο του κέντρου όσο και των εκπαιδευτών
προερχομένων από το ΠΝ των ΗΠΑ, καθώς και των εκπαιδευομένων, οδήγησε τους δεύτερους
στην βελτίωση των γνώσεων τους επί της ορολογίας και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στις
εκδόσεις και δόγματα της Συμμαχίας ώστε να καταστούν διαλειτουργικοί στη συνεργασία τους, με
Δυνάμεις ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια ασκήσεων των NATO/PfP/MD/ICI/PatG ή κατά τη διάρκεια
Επιχειρήσεων της Συμμαχίας.
Επιπρόσθετα, ενισχύθηκε η ικανότητα τους στην κατανόηση, σχεδίαση και εκτέλεση τέτοιου
τύπου ασκήσεων, σε συμφωνία με τις εκδόσεις του ΝΑΤΟ, σε περιβάλλον προσομοίωσης.

NMIOTC Course 5000
“Maritime Operational Terminology Course” (MOTC)
From 17 to 28 September 2018, the NMIOTC Maritime Operational Terminology Course
(MOTC) was conducted at NMIOTC premises with the support of NATO Allied Command
Transformation.
The aim of the course was to instruct NATO and partners maritime and military officials in
Maritime Operations Terminology and explain operational procedures in order to prepare them to
take part in NATO-led Maritime Operations and Exercises.
The course was attended by 14 trainees, from 12 countries (Azerbaijan, Bahrain, Colombia,
Georgia, Greece, Jordan, Lithuania, Malta, Mauritania, Qatar, U.A.E. and Ukraine).They had the
opportunity to work closely and share their experience with NMIOTC and US Navy Instructors.
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Upon completion of the training, trainees improved their knowledge in the terminology and
procedures used in NATO publications and doctrines and became more interoperable with NATO
forces during NATO/PfP/MD/ICI/PatG maritime exercises or NATO-led maritime operations. MOTC
also enhanced the participant’s understanding of how to plan and execute such exercises in
accordance with NATO publications in a simulated environment. Graduates acquired the skill set
necessary to integrate easily into staffs or Tactical Groups participating in NATO-led maritime
operations and exercises.
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