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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
 

 
 Το παρόν εγχειρίδιο είναι μετάφραση του ‘’Guide to the NΑΤΟ Codification 
System’’ το οποίο εξεδόθη από το ‘’NATO Group of National Directors of Codification’’. 
 
 Περιλαμβάνει μία ανάλυση του Συστήματος Κωδικοποίησης (NCS), όπως 
χρησιμοποιείται από τις χώρες και τις υπηρεσίες του ΝΑΤΟ.  Σκοπός του είναι να 
χρησιμεύσει σας οδηγός για τους χρήστες του Συστήματος καθώς και για τις υπηρεσίες 
προμηθειών και Διαχείρισης, στις λειτουργίες ή υποχρεώσεις των οποίων 
περιλαμβάνεται η Κωδικοποίηση.  Τέλος παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για κάθε άλλον 
ενδιαφερόμενο για θέματα κωδικοποίησης υλικών. 
 
 Το εγχειρίδιο έχει ιδιαίτερη σημασία για τους κατασκευαστές και τους ανάδοχους 
που παράγουν και προμηθεύουν υλικά εφοδιασμού σύμφωνα με εθνικά ή διεθνή 
συμβόλαια ΝΑΤΟ, όπου η χρήση του Συστήματος Κωδικοποίησης ΝΑΤΟ είναι 
επιβεβλημένη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το Σύστημα Κωδικοποίησης ΝΑΤΟ έχει αναπτυχθεί, και συνεχίζει να 
αναπτύσσεται, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της διοικητικής μέριμνας και 
της εξελισσόμενης τεχνολογίας της πληροφορικής. 
 
Κατά συνέπεια, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό τον οδηγό 
μπορεί να έχουν ήδη αντικατασταθεί από αλλαγές ή αναθεωρήσεις στις 
πολιτικές και τις μεθόδους. 
 
Επαλήθευση των τρεχουσών διαδικασιών, ή βοήθεια στην αντιμετώπιση 
οποιασδήποτε απορίας ή δυσκολίας μπορεί να εξασφαλισθεί κατόπιν 
επαφής με τα εθνικά Γραφεία Κωδικοποίησης, τα οποία παρατίθενται στην 
ιστοσελίδα της AC/135 στην παρακάτω διεύθυνση: 
 

http://www.nato.int/structur/AC/135/welcome.hmt 
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1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΑΤΟ 
 
 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
  Το Σύστημα Κωδικοποίησης ΝΑΤΟ (NCS) είναι ένα ομοιόμορφο και κοινό 
σύστημα για την αναγνώριση, ταξινόμηση και απόδοση αριθμού ονομαστικού σε υλικά 
εφοδιασμού των χωρών χρηστών. Είναι σχεδιασμένο να πετυχαίνει τη μέγιστη 
αποτελεσματικότητα στη λογιστική υποστήριξη και να διευκολύνει τη διαχείριση των 
δεδομένων των υλικών. Το Σύστημα Κωδικοποίησης έχει γίνει αποδεκτό από όλες τις 
χώρες-μέλη καθώς και από τις συνεργαζόμενες μη ΝΑΤΟ χώρες για χρήση στην 
αναγνώριση των προμηθευόμενων υλικών. 
 
  Η κύρια τεκμηρίωση του Συστήματος, είναι η Συμμαχική Έκδοση 
Κωδικοποίησης Νο1 (ACodP-1), γνωστή και σαν Εγχειρίδιο Κωδικοποίησης του ΝΑΤΟ, 
το οποίο περιγράφει τη διαδικασία λειτουργίας του Συστήματος. Στη στρατιωτική 
εφαρμογή του το Σύστημα αυτό λειτουργεί μέσω δύο (2) Συμφωνιών Τυποποίησης του 
ΝΑΤΟ (STANAGs) – STANAG 3150 (Ομοιόμορφο Σύστημα Ταξινόμησης Υλικού) και 
STANAG 3151 (Ομοιόμορφο Σύστημα Αναγνώρισης Υλικού). Το Σύστημα αυτό, το 
οποίο είναι βασισμένο στο Ομοσπονδιακό Σύστημα Καταλογοποίησης των Ηνωμένων 
Πολιτειών, χρησιμοποιείται επίσης από Πολιτικές Υπηρεσίες κάποιων χωρών-μελών του 
ΝΑΤΟ.  Διοικείται από την Ομάδα Εθνικών Διευθυντών Κωδικοποίησης (AC/135) και την 
ευθύνη εφαρμογής του στις χώρες που το χρησιμοποιούν έχουν τα Εθνικά Γραφεία 
Κωδικοποίησης (NCB). 
 
 1.2 ΣΤΟΧΟΙ 
 
  Οι βασικοί στόχοι του Συστήματος είναι: 
 

 Η αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των χωρών-χρηστών. 

 Η αύξηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων διαχείρισης των 
χωρών-χρηστών. 

 Η διευκόλυνση του χειρισμού των δεδομένων. 

 Η ελαχιστοποίηση του διαχειριστικού κόστους των χωρών-χρηστών. 

 Η αύξηση της αποτελεσματικότητας των χωρών-χρηστών στις  λειτουργίες 
διαχείρισης του υλικού. 

 
  Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, το Σύστημα παρέχει για κάθε ‘’Υλικό 
Εφοδιασμού’’ (βλέπε Παράγραφο 1.5): 
 

 Ένα μοναδικό όνομα. 

 Μία μοναδική ταξινόμηση. 

 Μία μοναδική αναγνώριση. 

 Έναν μοναδικό αριθμό ονομαστικού ΝΑΤΟ. 
 
  Οι έννοιες αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην Παράγραφο 1.6. 
 
  Με αυτόν τον τρόπο αποθήκευσης στις εθνικές βάσεις δεδομένων, τα στοιχεία 
είναι έτοιμα ανά πάσα στιγμή προς χρήση. Επιπρόσθετα, τηρούνται Δεδομένα Τεχνικών 
Χαρακτηριστικών Υλικών Εφοδιασμού σαν βιβλιοθήκη αναφοράς, ώστε να μπορούν να 
συγκριθούν όλα τα νέα υλικά και να διαπιστωθεί για ποια από αυτά έχει ήδη αποδοθεί 
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αριθμός ονομαστικού ΝΑΤΟ, αποφεύγοντας έτσι την διπλοκωδικοποίηση στους 
καταλόγους του ΝΑΤΟ. 

     
 1.3 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΝΑΤΟ 
 
  Η δημιουργία, λειτουργία και υποστήριξη του Συστήματος Κωδικοποίησης του 
ΝΑΤΟ, παρέχει μία ομοιόμορφη γλώσσα αναγνώρισης για χρήση τόσο στις εθνικές 
δραστηριότητες (π.χ. διαχείριση προμηθειών, τυποποίηση κλπ) όσο και μεταξύ των 
χωρών μελών, συμπεριλαμβανομένων και των μη ΝΑΤΟ χωρών που είναι 
συνεργαζόμενα μέλη του Συστήματος Κωδικοποίησης ΝΑΤΟ (NCS). 
 
  H χρήση του βασίζεται στην αρχή ότι η ευθύνη για την κωδικοποίηση ενός 
υλικού εφοδιασμού ανήκει στη χώρα κατασκευής του υλικού,  ακόμα και αν το υλικό 
αυτό δεν χρησιμοποιείται από αυτή την χώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η χώρα 
προμήθειας πρέπει να υποβάλει αίτηση κωδικοποίησης του υλικού στη χώρα 
παραγωγής. 
 
  Για την κωδικοποίηση υλικών εφοδιασμού που παράγονται από 
κατασκευαστές χωρών εκτός ΝΑΤΟ ή συνεργαζόμενες, επιπέδου 2 (Tier 2), 
εφαρμόζονται ειδικές διαδικασίες (λεπτομέρειες στο ACopd-1). 
 
 1.4 ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΑΤΟ 
 
  Το σύστημα Κωδικοποίησης ΝΑΤΟ παρέχει ακριβείς πληροφορίες για την 
ταυτότητα ενός υλικού εφοδιασμού και επιτρέπει την εγγραφή των πηγών προμήθειάς 
του.  Διευκολύνει τη λύση προβλημάτων διαχείρισης, παρέχοντας στους χρήστες την 
δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε μία απλή και διαρκώς ενημερωμένη πηγή 
πληροφοριών. 
 
  1.4.1       ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
 

 Αναβαθμισμένες δυνατότητες για τυποποίηση, με την καταγραφή και 
ανάδειξη των μοναδικών χαρακτηριστικών των υλικών εφοδιασμού  
στα συστήματα προμήθειας των χωρών χρηστών, ώστε να μπορούν 
να επιλεγούν τα καταλληλότερα και αποτελεσματικότερα για 
προμήθεια. 

 Το Σύστημα Κωδικοποίησης ΝΑΤΟ παρέχει πρόσβαση σε πλήθος 
πληροφοριών για όλα τα υλικά εφοδιασμού των χωρών χρηστών. 
Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να ανατρέχουν σε πηγές και να 
ελαχιστοποιούν την προσπάθεια όσον αφορά την αναζήτηση 
ανταλλακτικών για την συντήρηση κοινού εξοπλισμού. Η λειτουργία 
του Συστήματος Κωδικοποίησης ΝΑΤΟ επιτρέπει επίσης την 
ελαχιστοποίηση της ανάγκης προμήθειας όσον αφορά τα 
πλεονάζοντα υλικά. 

 Μία ακριβής περιγραφή του υλικού εφοδιασμού επιτρέπει στους 
χρήστες να αναγνωρίσουν έγκαιρα ανταλλακτικά ή τα υποκατάστατα 
αυτών, που καλύπτουν τις ανάγκες ενός δεδομένου οπλικού 
συστήματος, μειώνει το χρόνο αναζήτησης και αυξάνει την 
εναλλαξιμότητα της υποστήριξης. 
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 Η χρήση μίας κοινής γλώσσας εφοδιασμού κατανοητής από όλους 
απλοποιεί τον τεχνικό διάλογο μεταξύ των εμπλεκομένων χωρών και 
χρηστών. 

 Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών επιτρέπει την εγγραφή, 
επεξεργασία και μετάδοση δεδομένων αναγνώρισης των υλικών 
εφοδιασμού καθώς και δεδομένων διαχείρισης, με απλό και φιλικό 
τρόπο. 

 
  1.4.2       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
 

 Η βάση δεδομένων επιτρέπει στον σχεδιαστή και τον παραγωγό να 
διαπιστώσει ποια υλικά υπάρχουν ήδη καταγεγραμμένα και ποια από 
αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την παραγωγή ενός νέου 
υλικού εφοδιασμού.  Αυτή η πρακτική μειώνει την ποικιλία των υπό 
διαχείριση υλικών εφοδιασμού και ελαχιστοποιεί περιττά έξοδα για 
αναγνώριση, αποθήκευση και άλλες σχετικές με την προμήθεια 
λειτουργίες. Σχεδόν 50% από τα μέρη που χρησιμοποιούνται για το 
σχεδιασμό νέου εξοπλισμού υπάρχει ήδη στους καταλόγους του 
ΝΑΤΟ. 

 Καλύτερη επίβλεψη σε απαιτήσεις για πρώτες ύλες και 
προϋπολογισμό, μέσω λεπτομερέστερης γνώσης των 
αποθηκευμένων  υλικών εφοδιασμού. 

 Αποτελεσματικός συντονισμός στην προμήθεια, έχοντας τη 
δυνατότητα αποφυγής ταυτόχρονης αγοράς και πώλησης του ίδιου  
υλικού εφοδιασμού, συνδυάζοντας παραγγελίες από διάφορους 
χρήστες που επωφελούνται από τη μείωση των τιμών και  γνωρίζουν 
όλες τις δυνατές πηγές προμήθειας. 

 Αποτελεσματική χρήση  των κεφαλαίων έχοντας την δυνατότητα  
αλληλοϋποστήριξης των προμηθειών μεταξύ των συνδεόμενων 
οργανισμών και χωρών. 

 Μείωση των εθνικών και ΝΑΤΟϊκών καταλόγων, των απαιτούμενων 
αποθηκευτικών χώρων, των δεδομένων συντήρησης καθώς και του 
προσωπικού, μέσω της ελαχιστοποίησης της διπλοκωδικοποίησης 
των υλικών εφοδιασμού. 

 Βελτιωμένες διαδικασίες διάθεσης του πλεονάζοντος υλικού, μέσω 
της ομοιόμορφης αναγνώρισης κάθε υλικού εφοδιασμού, 
συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής λανθασμένης διάθεσης. 

 
  1.4.3       ΟΦΕΛΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
 

 Βελτιωμένες σχέσεις και κατανόηση ανάμεσα στο κράτος και τη 
βιομηχανία, μέσω της χρήσης ενός μοναδικού συστήματος 
αναγνώρισης και μίας κοινής γλώσσας εφοδιασμού. 

 Οι περιγραφές των υλικών εφοδιασμού με τεχνικά χαρακτηριστικά, 
βοηθούν τους μηχανικούς σχεδίασης να ερευνήσουν και να 
επιλέξουν με ακρίβεια, υλικά ή εξοπλισμό με τα απαιτούμενα τεχνικά 
και λειτουργικά χαρακτηριστικά, πιο αποτελεσματικά απ΄ ότι 
ανατρέχοντας σε εμπορικούς καταλόγους. 

 Οι ακριβείς περιγραφές που καταγράφονται στο Σύστημα 
Κωδικοποίησης ΝΑΤΟ και περιλαμβάνουν ποικιλίες, τύπους και 
διαστάσεις των υλικών εφοδιασμού, διευκολύνουν το έργο των 
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στρατιωτικών και πολιτικών υπηρεσιών τυποποίησης οι οποίες είναι 
υπεύθυνες για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών. 

 Η γνώση σε βάθος της σύνθεσης των υλικών εφοδιασμού, μέσω της 
λεπτομερής καταγραφής των επικίνδυνων και ακριβών υλικών, 
προωθεί τις λειτουργίες ανακύκλωσης που θα βοηθήσουν στον 
επαναπροσδιορισμό ακριβών υλικών και στην προστασία του 
περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα θα συνεισφέρουν στην αποφυγή 
ενός απαγορευτικού κόστους ανακατασκευής τους σε επιβαρημένες 
περιβαντολλογικά τοποθεσίες. 

 
 1.5 ΥΛΙΚΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 
 
  Το Σύστημα Κωδικοποίησης ΝΑΤΟ βασίζεται στην έννοια του υλικού 
εφοδιασμού και απαιτεί μια μοναδική αναγνώριση για κάθε υλικό. Ένα υλικό  
εφοδιασμού είναι ένα υλικό, το οποίο μία υπεύθυνη αρχή για τη διαχείριση του 
εφοδιαστικού συστήματος έχει καθορίσει ότι χρειάζεται να προμηθευτεί ικανοποιώντας 
τις απαιτήσεις της υπηρεσίας. 
 
  Μέσα από τα όρια που θέτει αυτή η έννοια, ένα  υλικό εφοδιασμού μπορεί να 
είναι: 
 

 Ένα μοναδικό υλικό παραγωγής με ένα μοναδικό αριθμό ονομαστικού  
ΝΑΤΟ. 

 Δύο ή περισσότερα εναλλάξιμα υλικά παραγωγής από έναν ή 
περισσότερους κατασκευαστές, όλα με ένα μοναδικό αριθμό ονομαστικού 
ΝΑΤΟ. 

 Ένα υλικό με συγκεκριμένη απόκλιση κατά τον ποιοτικό έλεγχο, που 
επελέγη από μία κανονική παραγωγική διαδικασία και καταγράφεται με 
ένα διακριτό αριθμό ονομαστικού ΝΑΤΟ, διαφορετικό από εκείνον του 
κανονικού υλικού. 

 Ένα τροποποιημένο υλικό μιας γραμμής παραγωγής που φέρει διακριτό 
αριθμό ονομαστικού ΝΑΤΟ για να διαφέρει από το κανονικό υλικό 
γραμμής παραγωγής. 

 
  Οι διάφορες λειτουργικές απαιτήσεις, οι οποίες συχνά προκαλούν τη χρήση 
ενός υλικού παραγωγής για διαφορετικούς σκοπούς, μπορεί δικαιολογημένα αλλά όχι 
απαραίτητα, να προκαλέσουν την διαφοροποίηση σε περισσότερους από ένα αριθμούς 
ονομαστικού ΝΑΤΟ, εξαιτίας μιας πλατύτερης ή στενότερης έννοιας του υλικού 
εφοδιασμού. 
 

1.6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
   1.6.1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
 
    Η καταγραφή των στρατιωτικών υλικών είναι πολύπλοκη και 
περιεκτική  στο περιεχόμενό της.  Για να καταστεί δυνατή η διαχείριση των υλικών 
διαχωρίζονται σε ιεραρχική δομή Ομάδων και Κλάσεων.  Κάθε ομάδα αποτελείται από 
υλικά εφοδιασμού ίδιων φυσικών ή λειτουργικών χαρακτηριστικών ή που 
χρησιμοποιούνται στην ίδια εφαρμογή και διακρίνεται από ένα διψήφιο κωδικό (Ομάδα 
Εφοδιασμού ΝΑΤΟ, NSG) στο Σύστημα Κωδικοποίησης. 
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    Μέσα σε κάθε Ομάδα, τα υλικά εφοδιασμού χωρίζονται περαιτέρω 
σε Κλάσεις. Αυτές διακρίνονται από δύο ακόμα ψηφία τα οποία μαζί με τον διψήφιο 
Κωδικό της Ομάδας διαμορφώνουν τον τετραψήφιο κωδικό ταξινόμησης εφοδιασμού 
ΝΑΤΟ (NSC). Το Σύστημα Ταξινόμησης  είναι ομοιόμορφο σε όλες τις χώρες και κάθε  
υλικό εφοδιασμού που χρησιμοποιεί αυτό το σύστημα αναγνωρίζεται από μία και μόνο 
μία ταξινόμηση. 
 
    Η δομή της ταξινόμησης ΝΑΤΟ, όλων των ομάδων και κλάσεων 
και των ορισμών τους, εκδίδεται από την AC/135 με ευθύνη των Η.Π.Α. σαν Συμμαχική 
Έκδοση Κωδικοποίησης Νο 2 (ACodP-2). Επίσης περιλαμβάνεται στην έκδοση NMCRL. 
 
   1.6.2 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
 
    Για να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία το Σύστημα εφαρμόζει  κανόνες 
ονοματολογίας με τους οποίους κάθε υλικό εφοδιασμού χρησιμοποιεί εγκεκριμένη 
ονομασία (ΑΙΝ).  Αυτές οι εγκεκριμένες ονομασίες (ΑΙΝs) περιέχονται σε εθνικά 
εγχειρίδια κωδικοποίησης (Η-6) και στη Συμμαχική Έκδοση Κωδικοποίησης Νο 3 
(ACodP-3). Οι εγκεκριμένες ονομασίες υλικών δημοσιεύονται μαζί με τους ορισμούς 
τους καθώς και τους κωδικούς ονομασίας (INC) και χρησιμοποιούνται για την 
ταξινόμηση των υλικών εφοδιασμού (Παρ. 1.6.1) για την αναγνώρισή τους, με την 
περιγραφική μέθοδο ή όπου είναι εφαρμόσιμο για την αναγνώρισή τους με την μέθοδο 
συσχέτισης (Παρ. 1.6.3). Το εγχειρίδιο Η-6 επίσης περιλαμβάνει ονομασίες της 
καθομιλουμένης οι οποίες είναι διασταυρωμένες με τις εγκεκριμένες ονομασίες των 
υλικών. Όταν η ονομασία του υλικού που δίνεται από τον κατασκευαστή δεν μπορεί να 
συσχετιστεί με μία εγκεκριμένη ονομασία,  επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση να χρησιμοποιηθεί 
σαν μη εγκεκριμένη ονομασία (ΑΙΝ).Η ονομασία και η ορολογία ενός υλικού εφοδιασμού 
είναι σημαντική για την μελλοντική σύνδεση μεταξύ του Συστήματος Κωδικοποίησης 
ΝΑΤΟ και των υπαρχόντων διεθνών προτύπων, όπως ECCMA, UNSPSC, PLib, STEP 
και PLCS. 
 
    H ΑC/135, δημοσίευσε έναν περιεκτικό κατάλογο ονομασιών, 
γνωστό και σαν Συμμαχική Έκδοση Κωδικοποίησης Νο 3 (ACodP-3), και διεθνώς 
αποδεκτών εγκεκριμένων ονομασιών υλικών, ο οποίος είναι απαραίτητος για την 
προετοιμασία της αναγνώρισης όλων των υλικών εφοδιασμού. Ένα Εθνικό Γραφείο 
Κωδικοποίησης για να βρει το όνομα ενός υλικού που δεν περιλαμβάνεται στην 
συμμαχική έκδοση κωδικοποίησης Νο 3 θα χρειαστεί να ζητήσει την απόδοσή του 
σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες. Τα εθνικά εγχειρίδια κωδικοποίησης Η-6 
συντηρούνται από τις χώρες για να χρησιμοποιούνται ως οδηγοί για την αναγνώριση 
υλικών εφοδιασμού στις δικές τους γλώσσες. Οι εγκεκριμένες ονομασίες υλικών και οι 
σχετικοί κωδικοί των εθνικών εγχειριδίων Η-6 αντιστοιχούν με την συμμαχική έκδοση 
κωδικοποίησης. 
 
    Κάθε μία εγκεκριμένη ονομασία υλικού που αναφέρεται στην 
συμμαχική έκδοση κωδικοποίησης αντιστοιχεί σε έναν ή περισσότερους κωδικούς 
ταξινόμησης ΝΑΤΟ. 
 
   1.6.3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 
 
    Η αναγνώριση των υλικών εφοδιασμού είναι το πιο σημαντικό 
στοιχείο του Συστήματος Κωδικοποίησης ΝΑΤΟ, καθώς προσδιορίζει εκείνα τα 
χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν σαν μοναδικό ένα υλικό εφοδιασμού. 
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    Η αναγνώριση των  υλικών εφοδιασμού συνίσταται στην 
καταγραφή των ελάχιστων δεδομένων που απαιτούνται για να προσδιορισθούν καθαρά 
τα απαραίτητα χαρακτηριστικά του υλικού, π.χ.  τα χαρακτηριστικά αυτά που δίνουν στο 
υλικό το μοναδικό του χαρακτήρα και το διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα υλικά 
εφοδιασμού. Ο βασικός κανόνας είναι: ‘’Ένα υλικό εφοδιασμού, ένας αριθμός 
ονομαστικού ΝΑΤΟ’’. 
 
    Υπάρχουν δύο (2) μέθοδοι αναγνώρισης ενός υλικού, η 
περιγραφική μέθοδος και η μέθοδος της συσχέτισης. Και στις δύο περιπτώσεις, η 
αναγνώριση του πραγματικού κατασκευαστή ή της αρχής που κατέχει τον σχεδιασμό 
του υλικού είναι σημαντική για την σωστή εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος 
Αναγνώρισης Υλικού (STANAG 3151). Είναι επίσης σημαντικό, όλοι οι γνωστοί 
κατασκευαστές-προμηθευτές ενός υλικού εφοδιασμού και οι σχετικοί αριθμοί τους (R/Ns) 
να καταγράφονται. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι οι χρήστες των δεδομένων 
κωδικοποίησης γνωρίζουν που υπάρχουν τα δεδομένα των υλικών εφοδιασμού και ότι 
όλες οι πηγές των υλικών είναι γνωστές στους Εθνικούς φορείς προμηθειών. 
 
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ. Η περιγραφική μέθοδος αναγνώρισης των 
υλικών εφοδιασμού απαιτεί τη χρήση του ομοιόμορφου συστήματος ονομασίας υλικών 
και της τεχνικής περιγραφής χρησιμοποιώντας τους Οδηγούς Αναγνώρισης Υλικών. 
Επίσης, κάθε εγκεκριμένη ονομασία υλικού που αναφέρεται στα εθνικά εγχειρίδια Η-6 
αντιστοιχεί σ’ένα συγκεκριμένο οδηγό αναγνώρισης υλικού. 
 
  Ο Οδηγός Αναγνώρισης Υλικού (IIG) είναι ένα έντυπο που χρησιμοποιείται 
για την αναγνώριση ενός υλικού εφοδιασμού περιγράφοντας τις παραμέτρους ή τα 
χαρακτηριστικά του για να το διαφοροποιήσει από άλλα υλικά εφοδιασμού και να 
καταγράψει τα απαραίτητα συμπληρωματικά δεδομένα που απαιτούνται για την 
διοικητική του μέριμνα. Κάθε Οδηγός Αναγνώρισης Υλικού είναι ένα αυτόνομο έντυπο 
που περιλαμβάνει οδηγίες χρήσης, ερωτήματα προς απάντηση σχετικά με το υλικό 
καθώς και κάθε απαραίτητο στοιχείο, για την δημιουργία μιας μοναδιαίας αναγνώρισης 
του υλικού.  Κάθε Οδηγός Αναγνώρισης καλύπτει μια πλήρη οικογένεια παρόμοιων 
υλικών εφοδιασμού με ερωτηματολόγια για την καταγραφή των χαρακτηριστικών του 
υλικού, σε μορφή που να επιτρέπει την μηχανογραφική τους επεξεργασία. 
 
  Σαν ένα πρόσθετο εργαλείο για τη χρήση της περιγραφικής μεθόδου, έχει 
αναπτυχθεί η χρήση των σχεδίων.  Ο λόγος ύπαρξης αυτών των σχεδίων είναι να 
εκφράσει με εικόνα τα χαρακτηριστικά ενός υλικού εφοδιασμού τα οποία δεν μπορούν 
να περιγραφούν επακριβώς με λέξεις. Τέτοια σχέδια ενσωματώνονται στους Οδηγούς 
Αναγνώρισης Υλικών. 
 
  ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ. Η αναγνώριση ενός υλικού εφοδιασμού με τη 
μέθοδο της συσχέτισης είναι μία έμμεση διαδικασία αναγνώρισης. Στη μέθοδο αυτή, η 
ονομασία του υλικού υποστηρίζεται από σχετικά δεδομένα μόνο, αποτελούμενα από τα 
στοιχεία του κατασκευαστή (NCAGE code) και τον σχετικό αριθμό (R/N) με τον οποίο το 
υλικό αναγνωρίζεται από τον κατασκευαστή. 
 
   1.6.4  ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΝΑΤΟ (NCAGE) 
 
    Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο, είναι 
απαραίτητο να καταγραφούν τα ονόματα των κατασκευαστών σε κωδικοποιημένα υλικά. 
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Για την εκπλήρωση αυτής της απαίτησης, ένας πενταψήφιος Κωδικός κατά ΝΑΤΟ 
αποδίδεται σε κάθε κατασκευαστή. Η δομή των κωδικών κατασκευαστών σύμφωνα με 
το σύστημα, παρουσιάζεται στη Συμμαχική Έκδοση Κωδικοποίησης του ΝΑΤΟ Νο1 
(ACodP-1). Λεπτομέρειες για κάθε Κωδικό Κατασκευαστή δημοσιεύονται στον Κύριο 
Κατάλογο Διασταύρωσης στοιχείων λογιστικής υποστήριξης ΝΑΤΟ (NMCRL) και σε 
διάφορες εθνικές εκδόσεις κωδικοποίησης.  
 
   1.6.5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΝΑΤΟ (NSN) 
 
    Όταν είναι προσδιορισμένο ότι ένα υλικό εφοδιασμού είναι 
μοναδικό, η ταυτότητά του καθορίζεται με την απόδοση του Αριθμού Ονομαστικού του 
ΝΑΤΟ. Οι αριθμοί αυτοί αποδίδονται στα υλικά από τα Εθνικά Γραφεία Κωδικοποίησης. 
 
    Ο Αριθμός Ονομαστικού του ΝΑΤΟ είναι ένας 13ψήφιος αριθμός 
και χωρίζεται σε τρία μέρη: 

 Τα πρώτα τέσσερα ψηφία είναι ο Κωδικός Ταξινόμησης του 
ΝΑΤΟ και συσχετίζει το υλικό με την ομάδα και την κλάση παρόμοιων υλικών. 

 Τα επόμενα δύο ψηφία δείχνουν το Εθνικό Γραφείο  
Κωδικοποίησης που απέδωσε τον Αριθμό Ονομαστικού στο υλικό. 

 Τα εφτά τελευταία ψηφία ενός Αριθμού Ονομαστικού είναι 
μηχανογραφικά τοποθετημένα και δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, παρά μόνο για την 
αναγνώριση της μοναδικότητας του υλικού στο οποίο αποδίδονται στην συγκεκριμένη 
χώρα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνεται παραπομπή από τους 
εφοδιαστές ή τους χρήστες αυτών των δεδομένων σε αυτόν τον αριθμό. Τα εφτά αυτά 
ψηφία τα οποία δίδονται σε ένα υλικό εφοδιασμού από τη χώρα προέλευσής του, μπορεί 
να αποδοθούν και από άλλη χώρα-χρήστη του Συστήματος Κωδικοποίησης ΝΑΤΟ. Για 
να γίνει πιο εύκολη η χρήση των δεδομένων του Αριθμού Ονομαστικού τοποθετείται μια 
παύλα ανάμεσα στα στρατηγικά σημεία ενός αριθμού ονομαστικού, π.χ. (1005-13-123-
4567), όμως όταν ο αριθμός ονομαστικού διαβάζεται από έναν αυτόματο επεξεργαστή 
δεδομένων, διαβάζεται σαν ένας ενιαίος δεκατριψήφιος αριθμός. 
 
    Ένα παράδειγμα ενός αριθμού ονομαστικού και των σχετικών 
όρων του δίνεται παρακάτω: 
 

1005 13 123-4567 

Κωδικός 
Ταξινόμησης ΝΑΤΟ 

(NSC) 

Κωδικός ΝΑΤΟ για το 
Εθνικό Γραφείο 
Κωδικοποίησης 

(NCB) 

Μη σημαντικός 
αριθμός 

 

13-123-4567 

 
Αριθμός Αναγνώρισης Υλικού του ΝΑΤΟ 

(NIIN) 

 

1005-13-123-4567 

 
Αριθμός Ονομαστικού του ΝΑΤΟ 

(NSN) 
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    Ο αριθμός αναγνώρισης υλικού του ΝΑΤΟ είναι ένα σταθερό 
κομμάτι του αριθμού ονομαστικού του ΝΑΤΟ και παραμένει συνδεδεμένο με την έννοια 
του υλικού εφοδιασμού σε όλο τον κύκλο ζωής του. Όμως, ο κωδικός ταξινόμησης του 
ΝΑΤΟ μπορεί να αλλάξει αν υπάρξει αναθεώρηση στην δομή ταξινόμησης του υλικού. 
 
    Τα κύρια οφέλη του Αριθμού Ονομαστικού ΝΑΤΟ είναι: 

 Ομοιομορφία. Είναι ομοιόμορφος στη σύνθεση, στην έκταση, 
στην δομή και στην χρήση. 

 Προσαρμοστικότητα. Υποστηρίζει εθνικά και διεθνώς τις 
πολυποίκιλες ανάγκες της διοικητικής μέριμνας, σε ένα σύστημα εφοδιασμού από την 
αρχική προμήθεια μέχρι την τελική διάθεση του υλικού. 

 Απλότητα. Είναι εφαρμόσιμος χωρίς τροποποίηση σε όλα τα 
υλικά εφοδιασμού, είναι μοναδικός, εύκολος στην απονομή, ευέλικτος στη διαχείριση και 
είναι εύκολα αναγνωρίσιμος από όλους τους χρήστες σε όλο τον κόσμο. 

 Σταθερότητα. Ο αριθμός αναγνώρισης συνδέεται με ένα  μόνο 
υλικό εφοδιασμού και ποτέ δεν αποδίδεται σε άλλο υλικό ακόμα και αν το πρώτο δεν 
χρησιμοποιείται πλέον. 

 Συμβατότητα. Ο αριθμός ονομαστικού ΝΑΤΟ και τα σχετικά 
δεδομένα του, μπορούν να καταγραφούν και να διανεμηθούν είτε χειροκίνητα ή με όλους 
τους τύπους συστημάτων αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων.  Μέσω σταθερών 
κανόνων  προσφέρουν απλή επικοινωνία μεταξύ των συστημάτων προμήθειας όλων 
των χρηστών. 

 Επεκτασιμότητα. Δέκα εκατομμύρια διαφορετικά υλικά 
μπορούν να εγγραφούν για κάθε Εθνικό Κέντρο κωδικοποίησης. 
 
  
   1.7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
  Για να επιτευχθεί το μέγιστο όφελος από το Σύστημα κωδικοποίησης ΝΑΤΟ, 
έχουν τεθεί σε ισχύ διεθνώς συμφωνημένες μέθοδοι και διαδικασίες για να διευκολύνουν 
την κανονική ανταλλαγή δεδομένων και υπηρεσιών κωδικοποίησης μεταξύ των χωρών 
μελών. 
 
  Τυποποιημένες μέθοδοι για την ανταλλαγή δεδομένων με τηλεπικοινωνιακά 
μέσα έχουν καθιερωθεί και ειδικοί κώδικες εισόδου - εξόδου και φόρμες έχουν 
συμφωνηθεί. 
 
  Οι χώρες του ΝΑΤΟ καθώς και οι συνεργαζόμενες, ανταλλάσσουν γενικά 
δεδομένα περιλαμβανομένων Εθνικών στοιχείων Κατασκευαστών που αφορούν 
ονόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα, φαξ, e-mail, και βιομηχανικούς κωδικούς ταξινόμησης 
για όλους τους εγγεγραμμένους κατασκευαστές και προμηθευτές. Οι χώρες επίσης 
δίνουν για τους καταχωρημένους αριθμούς ονομαστικού ΝΑΤΟ, τις Λίστες 
Διασταύρωσης Δεδομένων (CRLs), οι οποίες περιλαμβάνουν: ονομασία υλικού (INC), 
κωδικούς κατασκευαστών (NCAGE), R/Ns, συνακόλουθους κώδικες και είδος 
αναγνώρισης, έτσι ώστε με ευθύνη της NAMSA να παραχθεί η έκδοση NMCRL. 
 
  Κάποιες χώρες του ΝΑΤΟ είναι σήμερα ικανές να ανταλλάσσουν δεδομένα 
διαχείρισης υλικού ενώ άλλες χώρες σχεδιάζουν να εισαγάγουν αυτή την εξυπηρέτηση. 
Τα δεδομένα διαχείρισης υλικού περιλαμβάνουν πληροφορίες απαραίτητες για την 
απόκτηση και εκτίμηση των υλικών όπως η τιμή, η πηγή της προμήθειας και ο χρόνος 
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ζωής. Η ανταλλαγή αυτών των δεδομένων πραγματοποιείται με βάση το Ομοιόμορφο 
Σύστημα Ανταλλαγής Δεδομένων Διαχείρισης 4199 (STANAG 4199). 
 
 1.8 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΑΤΟ 
 
  Όλοι οι διεθνείς κανόνες, οι διαδικασίες λειτουργίας και τα έντυπα περιέχονται 
στο Εγχειρίδιο Κωδικοποίησης του ΝΑΤΟ που εκδίδεται σαν Συμμαχική έκδοση Νο1 
(AcodP-1), η οποία ενημερώνεται κάθε δύο (2) χρόνια. Λεπτομέρειες για άλλες 
Συμμαχικές Εκδόσεις κωδικοποίησης δίδονται στο Παράρτημα Γ. 
 
 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
 2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
  2.1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
   Οι εφοδιαστές στο ΝΑΤΟ και στις συνεργαζόμενες χώρες-χρήστες 
απαιτούν η κωδικοποίηση ΝΑΤΟ να εφαρμόζεται για όλα τα  υλικά εφοδιασμού πριν 
από την παράδοσή τους στον χρήστη. Μια περιεκτική σειρά από ενέργειες 
αναλαμβάνεται για να επιτευχθεί αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Οι ενέργειες αυτές 
αναλύονται λεπτομερώς σε αυτό το Κεφάλαιο. 
 
   Είναι απαραίτητο να γίνονται ρυθμίσεις για την κωδικοποίηση στα 
πρώτα στάδια ενός προγράμματος, για να διασφαλισθεί ότι η παροχή δεδομένων 
κωδικοποίησης συμβαδίζει με την παραγωγή των υπό προμήθεια υλικών. Όπου είναι 
δυνατό, η απαίτηση θα πρέπει να αναφέρεται στο στάδιο της σχεδίασης και οι 
προμηθευτές να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τυποποιημένα εξαρτήματα και υλικά 
εφοδιασμού τα οποία έχουν ήδη κωδικοποιηθεί και έχουν περιγραφεί πλήρως. 
 
  2.1.2. ΡΗΤΡΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
   Σε κάθε περίπτωση, προσκλήσεις για προσφορά, παραγγελίες για 
πρωτότυπη εργασία, ή άλλη πριν από την παραγωγή ενέργεια, θα πρέπει να περιέχει 
την κατάλληλη αναφορά στην ανάγκη για δεδομένα κωδικοποίησης κατά ΝΑΤΟ. 
Συμβόλαια για κύριους εξοπλισμούς και ανταλλακτικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν μία 
ρήτρα που θα καθορίζει την παροχή δεδομένων κωδικοποίησης. 
 
   Όμως, η πραγματική παροχή δεδομένων υποστήριξης της 
κωδικοποίησης (η λίστα των υπαρχόντων αριθμών ονομαστικού και/ή τεχνικά δεδομένα 
σχετικά με τα νέα υπό κωδικοποίηση υλικά) θα απαιτείται μόνο μετά την τελική 
υπογραφή της παραγγελίας ή της σύμβασης. Στα πρώτα στάδια της διαδικασίας 
προμήθειας, οι εταιρείες υποχρεούνται να έχουν μόνο κωδικό κατασκευαστή. Η 
υπεύθυνη υπηρεσία προμηθειών θα απαιτεί δεδομένα κωδικοποίησης από εταιρείες 
που τελικά επιλέγονται ως προμηθευτές.  
 
   Το αντικείμενο της Ρήτρας Κωδικοποίησης και οι λεπτομέρειες για την 
ανάλυση και τη χρήση, όπως είναι συμφωνημένα από τις χώρες μέλη, αναλύονται στο 
Κεφάλαιο 4. 
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   Είναι πρωταρχικής σημασίας να περιλαμβάνεται η ρήτρα 
κωδικοποίησης σε όλες τις συμβάσεις προμήθειας. Οι κύριοι συμβαλλόμενοι θα πρέπει 
να ενημερώνονται για την απαίτηση να περιλαμβάνουν τη ρήτρα κωδικοποίησης σε κάθε 
συμβόλαιο που συνάπτουν με υποκατασκευαστές έτσι ώστε τα δεδομένα αναγνώρισης 
να μπορούν να εξασφαλίζονται για όλα τα αγοραζόμενα υλικά. 
 
  2.1.3. ΕΘΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
   Η  Κωδικοποίηση εφαρμόζεται υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του 
Εθνικού Γραφείου Κωδικοποίησης της παραγωγού χώρας. Κάποιες χώρες 
χρησιμοποιούν ειδικούς φορείς μέσω συμβάσεων, προκειμένου να υλοποιήσουν τις 
διαδικασίες κωδικοποίησης για υλικά εφοδιασμού. 
 
   Σημείωση: Το συμβόλαιο προμήθειας δεν απαιτεί την απονομή του 
αριθμού ονομαστικού ΝΑΤΟ για το συγκεκριμένο υλικό, από τον συμβαλλόμενο.  Για την 
απονομή του αριθμού ονομαστικού αποκλειστικά υπεύθυνο είναι το Εθνικό Γραφείο 
Κωδικοποίησης της παραγωγού χώρας. 
 
   Το συμβόλαιο προμήθειας θα παρέχει την πλήρη διεύθυνση καθώς και 
λεπτομέρειες επαφής με το Εθνικό Γραφείο Κωδικοποίησης, προς την προμηθευόμενη  
τον συγκεκριμένο εξοπλισμό/ανταλλακτικά χώρα. Όλοι οι κατασκευαστές και οι 
υποκατασκευαστές πρέπει να διατηρούν πληροφορίες κωδικοποίησης, οδηγούς, 
εγχειρίδια και εθνικούς κανονισμούς από το εθνικό Γραφείο Κωδικοποίησης που 
λειτουργεί σαν εποπτεύουσα αρχή για την επιτήρηση των παραπάνω  απαιτήσεων. 
 
   Για διακρατικά ή ΝΑΤΟϊκά προγράμματα, πρέπει να καθορισθεί μία 
συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Γραφείων Κωδικοποίησης, των συμμετεχόντων 
κρατών. Το Εθνικό Γραφείο Κωδικοποίησης μιας από τις χώρες που λαμβάνουν μέρος 
στο πρόγραμμα μπορεί να δρα σαν συντονιστής, βοηθούμενο από τον συμβαλλόμενο 
του προγράμματος. 
 
  2.1.4. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ 
(NAMSA) 
 
   H NAMSA (Υπηρεσία υποστήριξης και προμήθειας του ΝΑΤΟ)  
συμμετέχει στο Σύστημα Κωδικοποίησης του ΝΑΤΟ εκ μέρους όλων των υπηρεσιών του 
ΝΑΤΟ. Η NAMSA πρέπει να είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό και την διαχείριση της 
κωδικοποίησης για ένα κοινό πρόγραμμα ή πρόγραμμα  ΝΑΤΟ. 
 
   Το Συμφωνητικό της Συνεργασίας μεταξύ της AC/135 και της NAMSA 
δημιουργήθηκε για να κάνει δυνατή την επαφή και την συνδιαλλαγή μεταξύ τους. Η δομή 
του Συμφωνητικού της Συνεργασίας προβλέπει την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών 
από τη NAMSA στην AC/135. 
 
  2.1.5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  ΝΑΤΟ 
 
   Εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό που εμπλέκεται σε 
εργασία Κωδικοποίησης ΝΑΤΟ συγκροτούνται από τα Εθνικά Γραφεία Κωδικοποίησης, 
και αυτά  είναι ανοιχτά για το προσωπικό υπηρεσιών εφοδιασμού καθώς και του 
αντίστοιχου της  βιομηχανίας. 
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 2.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
  2.2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
   Όπως όλες οι φάσεις της λογιστικής παρακολούθησης των προμηθειών, 
έτσι και η Κωδικοποίηση έχει κάποιο κόστος. Είναι σημαντικό το προσωπικό 
προμηθειών και διαχείρισης προϋπολογισμού να γνωρίζει αυτό το κόστος που θα 
απαιτηθεί. Όλα τα συμβόλαια προμηθειών και τα σχέδια οικονομικού προϋπολογισμού 
θα διασφαλίζουν ότι η ανάλογη οικονομική πρόβλεψη περιλαμβάνει την κωδικοποίηση. 
 
  2.2.2. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 
 
   Όταν ένα πρόγραμμα προμήθειας περιλαμβάνει τη Ρήτρα 
Κωδικοποίησης, δεν θα υπάρχει κόστος στον κύριο εξοπλισμό του 
προμηθευτή/κατασκευαστή για την πρόβλεψη της κωδικοποίησης σχετικά με τεχνικά 
δεδομένα, σχέδια και στοιχεία αναγνώρισης υλικού. Τα κόστη για την πρόβλεψη 
παροχής των τεχνικών δεδομένων, σχεδίων και στοιχείων αναγνώρισης υλικού θα 
περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο σε υπορήτρες εκτός του άρθρου της Ρήτρας 
Κωδικοποίησης. Ο προμηθευτής/κατασκευαστής είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι 
όλοι οι υποσυμβαλλόμενοι γνωρίζουν τις απαιτήσεις υποστήριξης των τεχνικών 
δεδομένων, σχεδίων και στοιχείων  αναγνώρισης υλικού και να συμπεριλάβει τη Ρήτρα 
Κωδικοποίησης σε κάθε συμβόλαιο με τους υποσυμβαλλόμενους. Το κόστος της 
πραγματικής κωδικοποίησης είναι αρμοδιότητα της Κυβερνητικής Υπηρεσίας Αμυντικών 
Προμηθειών. 
 
 2.3 ΣΕΙΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
  2.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
   Παρότι η λεπτομερής διαδικασία κωδικοποίησης δεν είναι αρμοδιότητα 
των αρχών προμήθειας ή των χρηστών, είναι επιθυμητό όλοι οι χρήστες να είναι 
γνώστες των διαδικασιών κωδικοποίησης για να διευκολύνουν τη σωστή εισαγωγή των 
υλικών στο εφοδιαστικό σύστημα. Οι ακόλουθες παράγραφοι εκθέτουν συνοπτικά την 
κανονική σειρά των ενεργειών που καλύπτουν τη διαδικασία κωδικοποίησης. 
Διαγράμματα ροής διαδικασιών πρέπει να προετοιμάζονται από τις υποεπιτροπές 
κωδικοποίησης του ΝΑΤΟ που συγκροτούνται για το συντονισμό της κωδικοποίησης 
των μεγάλων προγραμμάτων, τα οποία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από κάθε 
αρχή που παρακολουθεί ή ελέγχει προγράμματα κωδικοποίησης. 
 
   Για να διασφαλιστεί ότι θα κωδικοποιηθούν τα σωστά υλικά εφοδιασμού 
(ανταλλακτικά μέρη), η ομάδα των σχεδιαστών καθώς και εκείνη των χρηστών θα 
πρέπει να προσδιορίσει τον κύριο εξοπλισμό στον οποίο αντιστοιχούν αυτά τα υλικά. 
Αυτό πραγματοποιείται από τα δεδομένα αναφοράς της ομάδας χρηστών όπως είναι η 
Υποστήριξη Εφοδιαστικής Ανάλυσης (Logistics Support Analysis) και ο Κατάλογος 
Αρχικής Πρόβλεψης (Initial Provisioning List) τα οποία δημιουργήθηκαν από τον Κύριο 
Προμηθευτή Εξοπλισμού. Ο Κατάλογος Αρχικής Πρόβλεψης θα συγκρίνεται παράλληλα 
με την υπάρχουσα βάση δεδομένων της κωδικοποίησης για να αναγνωρίζονται εκείνα τα 
υλικά εφοδιασμού που είναι ήδη κωδικοποιημένα. Υλικά εφοδιασμού τα οποία δεν 
βρίσκονται στην υπάρχουσα βάση δεδομένων, χρειάζονται κωδικοποίηση. Το 
αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα είναι ο Τελικός Κατάλογος Υλικών Εφοδιασμού, 
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με  Αριθμούς Ονομαστικού ΝΑΤΟ και καταγεγραμμένα σχετικά δεδομένα, τα οποία είναι 
προς προμήθεια με σκοπό την υποστήριξη του εξοπλισμού κατά τη χρήση του. 
 
 
  2.3.2. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
 
   Οι αιτήσεις πρέπει να περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 Τον πλήρη και πραγματικό αριθμό αναγνώρισης (R/N) του 
Κατασκευαστή/Αρχής Σχεδιασμού. 

 Την Εγκεκριμένη Ονομασία Υλικού (AIN) και τον Κωδικό της 
αριθμό (INC) όπου αυτή είναι γνωστή. 

 Τον Κωδικό Κατασκευαστή  ΝΑΤΟ (NCAGE) ή την επωνυμία και 
τη διεύθυνση του κατασκευαστή. 

 Την προτεινόμενη ομάδα – κλάση του υλικού κατά ΝΑΤΟ. 
 
   Το όνομα του πραγματικού κατασκευαστή/αρχή σχεδιασμού είναι 
απαραίτητο για τη διαδικασία κωδικοποίησης. Είναι κοινή πρακτική για τους 
προμηθευτές να διαθέτουν δικά τους R/Ns και όταν περιλαμβάνονται στους εξοπλισμούς 
υλικά που προμηθεύονται μέσω υποκατασκευαστών ο προμηθευτής πρέπει να 
αποκαλύπτει τον πραγματικό αριθμό αναγνώρισης R/N του κατασκευαστή/αρχή 
σχεδιασμού και να παρέχει όλα τα σχετικά στοιχεία του υλικού εφοδιασμού για τον 
εντοπισμό και την καταγραφή του στην  Εθνική Βάση Δεδομένων. 
 
   Αιτήσεις για κωδικοποίηση υποβάλλονται στο ανάλογο Εθνικό Γραφείο 
Κωδικοποίησης, ή στον συντονιστή του προγράμματος. Αυτό εξαρτάται από την 
απόφαση της αρμόδιας υποομάδας ή των συμμετεχουσών χωρών. 
 
 
  2.3.3. ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
 
   Αρχικές αιτήσεις για κωδικοποίηση εισάγονται σε ηλεκτρονική μορφή, με 
τηλεπικοινωνιακά μέσα, για αντιπαραβολή με τις βάσεις δεδομένων, για να αποκαλυφθεί 
μέσω της σύγκρισης των αριθμών αναγνώρισης (R/Ns) αν υπάρχει ήδη κάποιο υλικό 
εφοδιασμού κωδικοποιημένο (υπάρχον NSN). Η διερεύνηση συνεχίζεται με την 
σύγκριση των τεχνικών χαρακτηριστικών του, με την πλήρη βάση δεδομένων 
κωδικοποίησης, και όταν δεν θα βρίσκεται αντίστοιχο με τα ίδια χαρακτηριστικά, θα 
δίνεται σ’αυτό το υλικό εφοδιασμού  νέος Αριθμός Ονομαστικού ΝΑΤΟ (NSN). 
 
  2.3.4. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 
   Ο στόχος είναι κατά την παράδοση του Κύριου Εξοπλισμού και των 
υποστηρικτικών κομματιών να έχει ολοκληρωθεί η Κωδικοποίησή τους και να είναι 
διαθέσιμα τα δεδομένα της. 
 
   Τα Εθνικά Γραφεία Κωδικοποίησης έχουν καθιερώσει 
χρονοδιαγράμματα για την παροχή δεδομένων και υπηρεσιών κωδικοποίησης μεταξύ 
τους ή με τον χρήστη. Όμως, απαραίτητη προϋπόθεση για την τήρηση των 
συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων είναι η έγκαιρη παροχή της τεχνικής τεκμηρίωσης 
από τους συμβαλλόμενους και τους προμηθευτές (βλέπε Κεφάλαιο 4). 
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  2.3.5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
   Ένα υλικό εφοδιασμού μπορεί να υποστεί τροποποίηση, αλλαγή ή 
διόρθωση, από τον κατασκευαστή/προμηθευτή κατά τη διάρκεια της παραγωγής ή μετά 
από απαίτηση του τελικού χρήστη ή μετά από εμπειρία κατά την χρήση. Τέτοιες αλλαγές 
πρέπει να εκτιμηθούν από τον φορέα διαχείρισης του υλικού για να εξακριβωθεί αν η 
τροποποίηση ή η αλλαγή είναι τέτοια που συνιστά νέο υλικό εφοδιασμού και διαφορετικό  
Αριθμό Ονομαστικού ΝΑΤΟ.  
 
   Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ρήτρα Κωδικοποίησης (βλέπε Κεφ. 4)  
μεριμνά ειδικά για αυτή την απαίτηση για όλη τη διάρκεια της ζωής του συμβολαίου. 
Οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η χρήση ενός υλικού εφοδιασμού μπορεί 
να επεκταθεί και μετά το πέρας του χρονικού ορίου του συμβολαίου. Κατά συνέπεια, οι 
υποχρεώσεις του αρχικού συμβολαίου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να γίνονται 
οικονομικές προβλέψεις. Όλα τα συστήματα που προκύπτουν από δευτερεύουσες 
συμβάσεις ή τα επιπλέον συστήματα που προστίθενται σε ένα κομμάτι εξοπλισμού θα 
πρέπει να τύχουν παρόμοιου χειρισμού. 
 
 
  2.3.6. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
   Για να διασφαλιστεί χρονικά η κωδικοποίηση απαιτούνται οι παρακάτω 
ενέργειες: 
 

 Διασφάλιση ότι η Ρήτρα Κωδικοποίησης περιλαμβάνεται στο κύριο 
συμβόλαιο και σε κάθε υποσυμβόλαιο όπως απαιτείται. 

 Ενημέρωση το νωρίτερο δυνατό στο στάδιο του σχεδιασμού της 
προμήθειας του εξοπλισμού και της επιλογής ανταλλακτικών, του 
Εθνικού Γραφείου Κωδικοποίησης για τις απαιτήσεις 
κωδικοποίησης. 

 Εκτίμηση και προϋπολογισμός για κάθε ενέργεια κωδικοποίησης 
που δεν καλύπτεται από το κύριο συμβόλαιο. 

 Πρόνοια , αν είναι δυνατόν, για πρόσθετες εργασίες 
κωδικοποίησης (π.χ. τροποποίηση υλικού) μετά την εκπνοή του 
κύριου συμβολαίου. 

 Ενημέρωση των Εθνικών Γραφείων Κωδικοποίησης των 
παραγωγών χωρών όσο πιο γρήγορα, γίνεται για τον μελλοντικό 
φόρτο εργασίας τους προκειμένου να μπορέσουν να θέσουν 
προτεραιότητες ώστε να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες 
κωδικοποίησης μέχρι τις ημερομηνίες παραλαβής των υλικών. 

 Πρόσκληση αντιπροσώπων του αρμόδιου Εθνικού Γραφείου 
Κωδικοποίησης για παρακολούθηση προπαρασκευαστικών 
συσκέψεων ή οποιασδήποτε άλλης συνάντησης όπου θα 
συζητηθούν οι κατάλογοι των υλικών ή των ανταλλακτικών και τα 
προβλήματα κωδικοποίησης. 

 

3. ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΝΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
 3.1 ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
  Ένα κοινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα υλικά εξοπλισμού 
που προμηθεύονται περισσότερες από μία χώρες και για τα οποία πρέπει να γίνει 
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κωδικοποίηση. Τα υλικά αυτά μπορεί να είναι αυθεντικά ή αναπαραγόμενα για τα οποία 
εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες. 
 
 3.2 ΝΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
  Ένα πρόγραμμα του ΝΑΤΟ είναι ένα επίσημα αναγνωρισμένο πρόγραμμα 
(π.χ. ΝΑΤΟ ANACS). Μία ειδική υποομάδα της AC/135 μπορεί να συγκροτηθεί από την 
Ομάδα Εθνικών Διευθυντών κωδικοποίησης, αντιπροσωπεύοντας τα Εθνικά κέντρα 
Κωδικοποίησης των συμμετεχουσών χωρών, με τη συμμετοχή όπου απαιτείται και των 
συμβαλλόμενων του προγράμματος. 
 
  Ένας ή περισσότεροι κωδικοί προγράμματος ΝΑΤΟ (NCPC) αποδίδονται 
από τη Γραμματεία της AC/135 μετά από αίτηση της αρμόδιας υποομάδας. 
 
 3.3 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
  Το συμβόλαιο ενός προγράμματος δίνεται σε έναν ανάδοχο ο οποίος ενεργεί 
εκ μέρους άλλων υπηρεσιών και είναι εξουσιοδοτημένος να καταρτίσει καταλόγους 
υλικών (υποδεικνύοντας τα υλικά εφοδιασμού).   Ο ανάδοχος ενός προγράμματος θα 
επικοινωνεί μόνο με το οικείο Εθνικό Γραφείο Κωδικοποίησης και θα ενημερώνεται μέσω 
αυτού για τις ρυθμίσεις που έγιναν σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα από τα άλλα 
συμμετέχοντα Εθνικά Γραφεία Κωδικοποίησης.  Ο ανάδοχος ενός προγράμματος 
μπορεί να εξουσιοδοτηθεί να έχει πρόσβαση σε ένα περιορισμένο αριθμό 
πληροφοριακών στοιχείων. 
 
 
 3.4 ΟΙΚΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
  Το οικείο Εθνικό Γραφείο Κωδικοποίησης είναι το Εθνικό Γραφείο 
Κωδικοποίησης εκείνης της χώρας στην οποία ο ανάδοχος προγράμματος λειτουργεί και 
είναι εγγεγραμμένος στον εθνικό κατάλογο των εταιριών. 
 
 3.5 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ Ή ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 
 
  Συμμετέχουσες ή συνεργαζόμενες χώρες είναι οι χώρες που αναπτύσσουν, 
κατασκευάζουν, προμηθεύουν και χρησιμοποιούν τα υλικά. 
 
 3.6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
  Μία πλήρης και λεπτομερής ρήτρα κωδικοποίησης (βλέπε STANAG 4177) θα 
συμπεριλαμβάνεται στα αντίστοιχα συμβόλαια με τους κύριους συμβαλλόμενους και 
υποσυμβαλλόμενους. Οι κύριοι συμβαλλόμενοι και υποσυμβαλλόμενοι πρέπει να 
συμπεριλαμβάνουν την ρήτρα κωδικοποίησης σε όλα τα συμβόλαια με τους 
υποσυμβαλλόμενούς τους.  Με τη σειρά τους οι υποσυμβαλλόμενοι πρέπει να 
μεταφέρουν αυτή τη ρήτρα στους προμηθευτές τους. 
 
  Δεδομένα κωδικοποίησης θα μεταφέρονται μεταξύ των Εθνικών Γραφείων 
Κωδικοποίησης χρησιμοποιώντας τηλεπικοινωνιακά μέσα σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες. Το κύριο μέσο ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των Εθνικών 
Γραφείων Κωδικοποίησης είναι το ΝΑΤΟ Mail Box System (NMBS). Η μορφή και ο 
τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των Εθνικών Γραφείων Κωδικοποίησης και των αναδόχων 
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ενός προγράμματος συμφωνείται με τον ανάδοχο σε εθνικό επίπεδο. Οι αιτήσεις 
κωδικοποίησης  πρέπει να περιλαμβάνουν στον Αριθμό Ελέγχου Εγγράφου (Document 
Control Number)  τον κωδικό προγράμματος ΝΑΤΟ όπου υπάρχει. 
 
Ο συντονισμός της κωδικοποίησης μπορεί να μειώσει το συνολικό κόστος του 
προγράμματος και τις απαιτήσεις κωδικοποίησης. Οι συμμετέχουσες χώρες οφείλουν να 
αποφασίσουν πως θα συντονισθεί η κωδικοποίηση των υλικών εφοδιασμού του 
συγκεκριμένου προγράμματος. 
 

 Συντονισμός από το οικείο Εθνικό Γραφείο Κωδικοποίησης. Η 
κωδικοποίηση των υλικών εφοδιασμού θα συντονίζεται από τα οικεία 
Εθνικά Γραφεία Κωδικοποίησης των χωρών στις οποίες έχουν αρχικά 
καταρτισθεί οι κατάλογοι των υλικών.  Οι κατάλογοι αυτοί συνήθως 
υποβάλλονται από τους ανάδοχους προγράμματος εκ μέρους των 
συνεργαζομένων χωρών.  Ο συντονισμός αυτός αναλαμβάνεται για όλα 
τα υλικά εφοδιασμού του καταλόγου, ασχέτως με τη χώρα προέλευσης ή 
τις απαιτήσεις του εθνικού χρήστη για κάθε υλικό εφοδιασμού. Το οικείο 
Εθνικό Γραφείο Κωδικοποίησης θα είναι υπεύθυνο να ζητήσει τη 
κωδικοποίηση των υλικών από τη χώρα προέλευσης του κάθε υλικού. 
Το οικείο Εθνικό Γραφείο Κωδικοποίησης μπορεί να στείλει 
αντιπρόσωπο στη σχετική συνδιάσκεψη εφοδιασμού σύμφωνα με τις 
εθνικές διαδικασίες. 

 Συντονισμός από μία χώρα/NAMSA. Η συντονίζουσα χώρα/NAMSA η 
οποία έχει ορισθεί από τις συμμετέχουσες χώρες θα συντονίζει την 
κωδικοποίηση και θα υποβάλλει αιτήσεις κωδικοποίησης εκ μέρους 
όλων των συμμετεχουσών χωρών απ’ ευθείας στο αρμόδιο Εθνικό 
Γραφείο Κωδικοποίησης. 

 Μη συντονισμός. Η κωδικοποίηση κάθε υλικού εφοδιασμού αιτείται 
από κάθε ένα χρήστη σύμφωνα με τις καθορισμένες διαδικασίες. 

 
 3.7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
  Η ομάδα των Εθνικών Διευθυντών Κωδικοποίησης μπορεί, όταν θεωρηθεί 
απαραίτητο, να δημιουργήσει μία υποομάδα της AC/135 για τον σχεδιασμό και την 
επίβλεψη της διαδικασίας κωδικοποίησης των κοινών προγραμμάτων. 
 
  Οι υποομάδες δύναται να επιφορτισθούν με υποχρεώσεις, οι οποίες μπορούν 
να συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
 

 Διαπραγμάτευση των συμφωνιών μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών 
για τη μεθοδολογία των εργασιών της κωδικοποίησης. 

 Δημιουργία, αν είναι απαραίτητο, ενός διαγράμματος ροής εργασιών του 
προγράμματος. 

 Αίτηση στην Γραμματεία της AC/135 για απονομή του κωδικού 
προγράμματος κωδικοποίησης ΝΑΤΟ . 

 Διορισμός ενός συντονιστή κωδικοποίησης όπου είναι απαραίτητο (τα 
καθήκοντά του οποίου θα συμφωνηθούν μεταξύ των συμμετεχουσών 
χωρών). 

 Σχεδιασμός και έλεγχος των εργασιών κωδικοποίησης μέχρι την 
ολοκλήρωσή της. 
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  Οι προμηθευόμενες χώρες ή υπηρεσίες είναι υπεύθυνες για: 
 

 Ένταξη της ρήτρας κωδικοποίησης (βλ. κεφ. 4) στο κύριο συμβόλαιο. 

 Οικονομικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν οποιαδήποτε εργασία 
τεκμηρίωσης από τα γραφεία προγραμμάτων ή από τους 
υποσυμβαλλόμενους. 

 Κατανομή των απαιτήσεων για ενέργειες κωδικοποίησης σύμφωνα με 
τους κανόνες και τις διαδικασίες του ΝΑΤΟ, στα Εθνικά Γραφεία 
Κωδικοποίησης των χωρών στις οποίες υπάγεται η αρχή σχεδίασης του 
συγκεκριμένου υλικού Εφοδιασμού. 

 
  Το Εθνικό Γραφείο Κωδικοποίησης κάθε συμμετέχουσας χώρας είναι 
υπεύθυνο για: 
 

 Συμβουλές και οδηγίες στους εθνικούς κατασκευαστές ή αναδόχους που 
είναι υπεύθυνοι για εργασίες κωδικοποίησης του προγράμματος. 

 Επίβλεψη της παραγωγής δεδομένων από τους κατασκευαστές και της 
σωστής επεξεργασία τους. 

 Συντήρηση των δεδομένων κωδικοποίησης, περιλαμβανομένης της 
εγγραφής του χρήστη και της επεξεργασίας επακόλουθων προσθηκών -
τροποποιήσεων στη μερίδα του υλικού. 

 
  Το Εθνικό Γραφείο Κωδικοποίησης κάθε προμηθευόμενης χώρας είναι 
υπεύθυνο για: 
 

 Αναγνώριση των υλικών εφοδιασμού που παράγονται σε άλλες χώρες 
και μετάδοση των δεδομένων που αφορούν αυτά τα υλικά υπό μορφή 
αιτήσεων κωδικοποίησης στο αρμόδιο Εθνικό Γραφείο Κωδικοποίησης, 
μέσω ενός συντονιστή κωδικοποίησης όπου αυτό απαιτείται. 

 Διανομή των δεδομένων στους συμβαλλόμενους οι οποίοι έχουν 
εξουσιοδοτηθεί ως παραλήπτες δεδομένων (περιλαμβανομένων των 
δεδομένων των οποίων η συντήρηση έχει ολοκληρωθεί). 

 
  Οι ανάδοχοι ή κατασκευαστές είναι υπεύθυνοι για: 
 

 Καθιέρωση επαφής με το Εθνικό Γραφείο Κωδικοποίησης για την 
απόκτηση της πλήρους σειράς εγχειριδίων και οδηγιών που χρειάζονται 
για την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους για κωδικοποίηση. 

 Παραγωγή ακριβούς τεχνικής τεκμηρίωσης για την κωδικοποίηση, 
συγκεκριμένα σχέδια και λίστα ανταλλακτικών. Επιπλέον  όπου 
απαιτείται από τα Εθνικά Γραφεία Κωδικοποίησης, σχέδιο αναγνώρισης 
του υλικού. 

 Ρυθμίσεις με τους υποσυμβαλλόμενους για όλη την απαραίτητη τεχνική 
τεκμηρίωση κωδικοποίησης όπως αυτή φαίνεται στη ρήτρα 
κωδικοποίησης. 
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4. Η ΡΗΤΡΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΝΑΤΟ 
 
 4.1 ΣΚΟΠΟΣ 
 
  Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η κατανόηση και η ικανοποιητική 
προσέγγιση της κατά ΝΑΤΟ Ρήτρας Κωδικοποίησης, από τις υπηρεσίες προμηθειών και 
από τους ανάδοχους. Δευτερεύουσας σημασίας προσθήκες ή αλλαγές στη ρήτρα 
μπορούν να γίνουν από τις υπηρεσίες προμηθειών, αλλά τα κύρια σημεία πρέπει να 
παραμένουν σταθερά. 
 
  Η Ρήτρα Κωδικοποίησης έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι θα 
παρασχεθούν τεχνικά δεδομένα, π.χ. σχέδια, προδιαγραφές, προσχέδια αναγνωρίσεων 
υλικών, ή άλλη τεχνική τεκμηρίωση, που απαιτούνται για την κωδικοποίηση. Η STANAG 
4177 (Κωδικοποίηση των υλικών εφοδιασμού-Ομοιόμορφο σύστημα για την απόκτηση 
δεδομένων) έχει δημιουργηθεί για να εξασφαλίσει ότι τα συμβόλαια για την προμήθεια 
εξοπλισμών και ανταλλακτικών θα συμπεριλαμβάνουν έναν όρο για την παροχή στον 
απαιτούμενο χρόνο, στην αρμόδια υπηρεσία Κωδικοποίησης, των τεχνικών δεδομένων 
που απαιτούνται για την αναγνώριση του υλικού. (Παρ. Α΄) 
 
  Η Ρήτρα Κωδικοποίησης δεν σχεδιάστηκε για να απαιτεί αριθμούς 
ονομαστικού ΝΑΤΟ από τους ανάδοχους για τον εξοπλισμό και τα ανταλλακτικά του 
συμβολαίου. Η απονομή αριθμών ονομαστικού ΝΑΤΟ είναι αποκλειστική ευθύνη των 
Εθνικών Γραφείων Κωδικοποίησης των χωρών κατασκευής των υλικών, σύμφωνα με τις 
ακολουθούμενες διαδικασίες Κωδικοποίησης του ΝΑΤΟ. 
 
 
 4.2 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΝΑΤΟ 
 
  4.2.1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
   Οι υπηρεσίες προμηθειών θα τοποθετούν τη Ρήτρα Κωδικοποίησης 
ΝΑΤΟ σε εθνικά/διεθνή συμβόλαια για εξοπλισμούς και ανταλλακτικά σαν συμβατική 
υποχρέωση με την οποία απαιτείται ο κύριος συμβαλλόμενος και οι υποσυμβαλλόμενοι 
να παρέχουν τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 4.1, ώστε να γίνει δυνατή 
η απονομή Αριθμών Ονομαστικού σε υλικά εφοδιασμού. 
 
   Υπερκατασκευαστικές Μονάδες του ΝΑΤΟ, Υπηρεσίες του ΝΑΤΟ, 
SHAPE, Στρατιωτικά Αρχηγεία καθώς και χώρες του ΝΑΤΟ που αναλαμβάνουν 
προγράμματα πρέπει να είναι πλήρως ενήμεροι για την ανάγκη της χρήσης της Ρήτρας 
Κωδικοποίησης πριν από την έναρξη των προγραμμάτων. 
 
   Η απαίτηση για την παροχή από ένα προμηθευτή των απαραίτητων 
δεδομένων για την κωδικοποίηση μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιονδήποτε τύπο 
συμβολαίου είτε πρόκειται για ένα απλό υλικό, είτε για ένα πλήρες οπλικό σύστημα. 
 
   Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη για παροχή δεδομένων 
σύμφωνα με πιθανές τροποποιήσεις του υλικού εφοδιασμού, όταν η τροποποίηση αυτή 
επηρεάζει τα χαρακτηριστικά του και κατά συνέπεια αλλάζει την έννοια του υλικού 
εφοδιασμού. 
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  4.2.2. ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
 
   Η ευθύνη του ανάδοχου/προμηθευτή για κωδικοποίηση ποικίλλει 
ανάλογα με τον τύπο της συμβατικής υποχρέωσης που περιλαμβάνεται στο 
προτεινόμενο συμβόλαιο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα παρεχόμενα δεδομένα 
μπορούν να περιορίζονται στα ονόματα των κατασκευαστών, τις διευθύνσεις τους και τα 
R/Ns των επιλεγμένων υλικών εφοδιασμού. 
 
   Εταιρείες, όμιλοι βιομηχανιών, κύριοι ανάδοχοι και άλλοι που 
ασχολούνται με προμήθειες εξοπλισμών και ανταλλακτικών, τα οποία μπορεί να 
προμηθεύονται από υποκατασκευαστές, πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η ρήτρα 
κωδικοποίησης περιέχεται σε όλα τα συμβόλαια ή τις συμφωνίες (υποσυμβόλαια) 
προμήθειας που συνάπτουν με αυτούς τους υποκατασκευαστές. 
 
   Ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη βιομηχανία οι κύριοι ανάδοχοι να γνωρίζουν και 
να φέρουν εις πέρας την υποχρέωσή τους να παρέχουν δεδομένα αναγνώρισης του 
υλικού εφοδιασμού άσχετα με το πώς τα υλικά αυτά παρήχθηκαν ή προμηθεύτηκαν. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την περίπτωση των προμηθευόμενων (μέσω 
υποσυμβολαίων) υλικών εφοδιασμού. 
 
   Κύριος στόχος της Ρήτρας Κωδικοποίησης ΝΑΤΟ είναι να διασφαλίσει 
ότι τα Εθνικά Γραφεία Κωδικοποίησης μπορούν να απονείμουν Αριθμό Ονομαστικού σε 
ένα υλικό εφοδιασμού πριν από την παράδοσή του από τον ανάδοχο. Καμία άλλη 
μορφή αρίθμησης/αναγνώρισης δεν είναι αποδεκτή. 
 
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Αριθμοί Ονομαστικού δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για την αναγνώριση ενός υλικού εφοδιασμού σε νέα προγράμματα χωρίς την επικύρωση 
του Εθνικού Γραφείου και των Αρχικών Υπηρεσιών Κωδικοποίησης (ΑΥΚΥ). 
 
   Για την λεπτομερή επεξήγηση των λέξεων και των όρων που 
χρησιμοποιούνται στην τυποποιημένη Ρήτρα Κωδικοποίησης ΝΑΤΟ, ανατρέξτε στο 
γλωσσάριο των όρων στο παράρτημα ‘’Β’’ αυτού του κεφαλαίου. 
 
 
 
 4.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
  4.3.1. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
   Είναι ευθύνη οποιουδήποτε οργανισμού που χειρίζεται δεδομένα 
κωδικοποίησης να διασφαλίζει ότι το επίπεδο ασφάλειας οποιουδήποτε υλικού και της 
σχετικής του τεκμηρίωσης είναι πλήρως προστατευμένο. 
  
  4.3.2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
   Είναι ευθύνη οποιουδήποτε οργανισμού ζητά ή λαμβάνει τεκμηρίωση σε 
εκτέλεση της Ρήτρας Κωδικοποίησης να συμμορφώνεται αυστηρά με τους Κανόνες 
Βιομηχανικής Ασφάλειας, ειδικά όσον αφορά τις πατέντες και την κατοχύρωση. Η 
τεκμηρίωση πατενταρισμένων υλικών πρέπει να επισημαίνεται κατάλληλα κατά το χρόνο 
της προμήθειας. 
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  4.3.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
   Η οικονομική πρόβλεψη για το κόστος της παροχής τεχνικών δεδομένων 
ή τεκμηρίωσης για χρήση κατά την διαδικασία της κωδικοποίησης, εάν κάτι τέτοιο 
απαιτείται, πρέπει να περιλαμβάνεται στις προσφορές και να λαμβάνεται υπόψη κατά τη 
σύναψη του συμβολαίου. 
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ ‘’Α’’ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
 

ΡΗΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

 ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ 
 

 
 1. Σ’αυτήν την Ρήτρα: 
 
  α. Ως ‘’Αρχή κωδικοποίησης’’ εννοείται το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης 
(NCB) ή άλλη εξουσιοδοτημένη Διεύθυνση για κωδικοποίηση που εδρεύει στη χώρα 
σχεδιασμού ή παραγωγής των υλικών που καλύπτονται από αυτό το συμβόλαιο. 
 
  β. Ως ‘’Αρχή Προμηθειών’’ εννοείται η υπηρεσία προμηθειών μιας χώρας 
του ΝΑΤΟ ή μια αρχή διαχείρισης του ΝΑΤΟ. 
 
  γ. Ως ‘’Τεχνικά Δεδομένα’’ εννοείται τα μηχανολογικά σχέδια, τα πρότυπα, 
τις προδιαγραφές και/ή την τεχνική τεκμηρίωση που απαιτείται για την πλήρη 
αναγνώριση των υλικών που έχουν σχεδιασθεί από την Αρχή Προμηθειών για την 
υποστήριξη του εξοπλισμού που καλύπτεται από το συμβόλαιο. 
 
  δ. Ως ‘’Ισοδύναμος συμβατικός όρος’’ εννοείται μια συμφωνημένη 
συμβατική κατάσταση με βάση την οποία ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παράσχει τεχνικά 
δεδομένα για την υποστήριξη της κωδικοποίησης. 
 
 2. Τα τεχνικά δεδομένα απαιτούνται με σκοπό την αναγνώριση/κωδικοποίηση 
όλων των υλικών που περιλαμβάνονται σ’αυτό το συμβόλαιο και δεν είναι ήδη 
κωδικοποιημένα κατά το σύστημα κωδικοποίησης του ΝΑΤΟ.  Ο ανάδοχος θα 
αποστείλει τα δεδομένα ή θα μεριμνήσει για την αποστολή τους από τους 
υποσυμβαλλομένους ή τους προμηθευτές σε αίτηση των Αρχών κωδικοποίησης μέσα 
στο χρονοδιάγραμμα που προδιαγράφεται στο συμβόλαιο.  Ο ανάδοχος θα παρέχει ή 
θα μεριμνά για την έγκαιρη παροχή πληροφοριών σχετικά με συμφωνηθείσες 
τροποποιήσεις και αλλαγές σχεδιασμού όλων των υλικών που περιέχονται στο 
συμβόλαιο. 
 
 3. Ο ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει τους όρους αυτής της Ρήτρας ή 
έναν ισοδύναμο όρο σε κάθε υποσυμβόλαιο ώστε να εξασφαλισθεί η διάθεση των 
τεχνικών δεδομένων στην Αρχή Κωδικοποίησης.  Αν η αποστολή δεδομένων γίνεται 
από υποσυμβαλλόμενο ή προμηθευτή, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει λεπτομέρειες 
για τους αριθμούς των υποσυμβολαίων ώστε να μπορέσει να έλθει απ’ευθείας σε επαφή 
η Αρχή Κωδικοποίησης με τον υποσυμβαλλόμενο ή τον προμηθευτή για τα δεδομένα. 
 
 4. Στην περίπτωση ενός υποσυμβολαίου με ένα κατασκευαστή σε μία εκτός 
ΝΑΤΟ χώρα, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την λήψη των απαραιτήτων τεχνικών 
δεδομένων από τον υποσυμβαλλόμενο/προμηθευτή και την παροχή τους στην Αρχή 
Προμηθειών. 
 
 5. Τα τεχνικά δεδομένα για την Κωδικοποίηση πρέπει να περιλαμβάνουν το 
όνομα και την διεύθυνση της Αρχής/ων Ελέγχου του σχεδιασμού, τον αριθμό σχεδίου ή 
part number(s) του υλικού(ων), αριθμούς συσχέτισης προτύπων/προδιαγραφών και 
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ονομασίες των υλικών εάν αυτά τα στοιχεία δεν έχουν παρασχεθεί στον προτεινόμενο 
κατάλογο ανταλλακτικών (RSPL) που δίδεται στην αρχική φάση έτσι ώστε οι 
συμβαλλόμενοι να μην παραπλανηθούν. 
 
 6. Εάν ο συμβαλλόμενος ή ο προμηθευτής έχει εκ των προτέρων παράσχει 
τεχνικά δεδομένα για την κωδικοποίηση για οποιοδήποτε από τα υλικά που περιέχονται 
σ’αυτό το συμβόλαιο στην αιτούσα Αρχή Κωδικοποίησης, πρέπει να επισημάνει και να 
υποδείξει σε ποιο NCB/Αρχή Κωδικοποίησης έχουν υποβληθεί.  Δε χρειάζεται υπό 
κανονικές συνθήκες να υποβάλλει εκ νέου στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί. 
 
 7. Ο συμβαλλόμενος, υποσυμβαλλόμενος ή προμηθευτής πρέπει να έρχεται 
σε επαφή με την Αρχή Κωδικοποίησης της χώρας του για οποιαδήποτε πληροφορία 
αφορά το σύστημα κωδικοποίησης ΝΑΤΟ. 
 
 8. Η υποχρέωση κωδικοποίησης των υλικών θεωρείται όρος καλής 
εκτελέσεως της σύμβασης, με συνέπεια η εγγυοδοσία καλής εκτελέσεως (10%) να 
καλύπτει και τις υποχρεώσεις του προμηθευτή για την κωδικοποίηση των υλικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-25- 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β” ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  
ΣΤΗΝ ΡΗΤΡΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ) – Οποιοσδήποτε προμηθευτής ή όμιλος 
προμηθευτών ή κύριος κατασκευαστής των υλικών εφοδιασμού, όπως καθορίζεται στο 
κύριο συμβόλαιο για κάποιον εξοπλισμό ή για μια σειρά από ανταλλακτικά. 
 
ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – Κάθε μορφή τεκμηρίωσης η οποία μπορεί να βοηθήσει στην 
πλήρη διαφοροποίηση ενός υλικού εφοδιασμού από άλλα.  Στην περίπτωση ειδικού ή 
περίεργου υλικού εφοδιασμού, σχεδιασμένου για μία και μόνο χρήση και 
προστατευόμενου από έναν μοναδικό κατασκευαστή, ίσως λόγω πατέντας ή άλλων 
βιομηχανικών μέτρων ασφαλείας, αυτού του είδους η αναγνώριση μπορεί να 
αντικαταστήσει μηχανολογικά σχέδια και προδιαγραφές και να διευκολύνει στην 
διασφάλιση της εχεμύθειας και των κανόνων ασφαλείας που απαιτούνται από τους 
κατασκευαστές αυτού του υλικού εφοδιασμού. Προσοχή πρέπει να δοθεί όταν το υλικό 
εφοδιασμού,  χρησιμοποιούμενο στον οικείο εξοπλισμό, έχει δικλείδα ασφαλείας και 
είναι απαραίτητο να πληροί εθνικούς κανονισμούς, π.χ. airworthiness, ordnance safety 
κλπ. Τέτοια δεδομένα θα αναγνωρίζονται με απλή αναφορά στο σύστημα αναγνώρισης 
υλικών του κατασκευαστή. 
 
ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ – Η παρουσίαση δεδομένων 
αναγνώρισης ενός υλικού εφοδιασμού στη μορφή που απαιτείται από ένα συγκεκριμένο 
Εθνικό Γραφείο Κωδικοποίησης. Λόγω της ποικιλίας των εθνικών συστημάτων, δεν 
υπάρχει κοινή μορφή ή σχέδιο αναγνώρισης υλικού εφοδιασμού και οι απαιτήσεις 
παρουσίασής των δεδομένων μπορεί να ποικίλει από το ελάχιστο μέχρι την 
συμπλήρωση ενός λεπτομερούς εντύπου που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή των 
δεδομένων σε μια εθνική τράπεζα δεδομένων. Η υποβολή του ‘’σχεδίου αναγνώρισης- 
υλικού εφοδιασμού’’ μπορεί να ζητηθεί σε μορφή καταλόγων, σε μαγνητική ταινία, σε 
τηλεπικοινωνιακό μήνυμα, ή σε άλλη μορφή αυτόματης ανταλλαγής δεδομένων. Σε κάθε 
περίπτωση, ο ανάδοχος πρέπει να έρχεται σε επαφή με το οικείο Εθνικό Γραφείο 
Κωδικοποίησης για τον προσδιορισμό του μέσου υποβολής του ‘’σχεδίου αναγνώρισης 
υλικού εφοδιασμού’’. 
 
ΑΡΧΗ – Κάθε κυβερνητικός ή βιομηχανικός οργανισμός που έχει την εξουσιοδότηση και 
το κατάλληλο προσωπικό να πραγματοποιεί κάποιες ή όλες τις φάσεις της 
κωδικοποίησης. Σε κάποιες χώρες η Υπηρεσία αυτή μπορεί να είναι μία ειδική ένωση 
αναδόχων κωδικοποίησης, η οποία εργάζεται μεταξύ του κατασκευαστή, και του οικείου 
Εθνικού Γραφείου Κωδικοποίησης.  
 
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – Ένα εγχειρίδιο που μπορεί να εκδίδεται από το 
Εθνικό Γραφείο Κωδικοποίησης οποιασδήποτε χώρας του ΝΑΤΟ για να αναδείξει τις 
αρχές του Συστήματος Κωδικοποίησης ΝΑΤΟ και τις σχετικές διαδικασίες με τις οποίες 
οι κατασκευαστές (ανάδοχοι) θα παράσχουν, πριν την παράδοση, τα δεδομένα 
αναγνώρισης των υλικών εφοδιασμού για αυτά τα υλικά για τα οποία απαιτούνται 
δεδομένα για την κωδικοποίησή τους  και  την εσωτερική τους διαχείριση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Γ” ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΑΤΟ 
 
 

 Εγχειρίδιο Στόχων, Οργάνωσης και Διαδικασιών Λειτουργίας της AC/135 (AC/135 
         Handbook)   

  

 Συμμαχική Έκδοση Κωδικοποίησης Νο.1 (ACodP-1) 
 

 Εγχειρίδιο Ομάδων-Κλάσεων Υλικών / Συμμαχική Έκδοση Κωδικοποίησης 
   Νο.2 (ACodP-2) 
 

 Εγχειρίδιο Εγκεκριμένων Ονομασιών Υλικών / Συμμαχική Έκδοση 
   Κωδικοποίησης Νο.3 (ACodP-3) 
 

 Έκδοση Υποστήριξης Κωδικοποίησης (CodSP) 
 

 Οδηγός Συστήματος Κωδικοποίησης ΝΑΤΟ (NCS Guide) 
 

 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κωδικοποίησης (NCS Brochure) 
 

 Κύριος Κατάλογος Διασταύρωσης Στοιχείων λογιστικής υποστήριξης ΝΑΤΟ  
         (NMCRL)  
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