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1. Αγγλοελληνικός Πίνακας Όρων 

 Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο συνοπτικός κατάλογος των 

αμυντικών όρων που απομονώθηκαν και αναλύθηκαν στην παρούσα εργασία, 

ταξινομημένος αλφαβητικά με βάση τους αγγλικούς όρους. Η τέταρτη στήλη του 

Πίνακα (Αρ. λημμ) παραπέμπει στις αριθμητικές καταχωρίσεις των λημμάτων του 

αναλυτικού σημασιακού καταλόγου. Για λόγους τυποτεχνικής οικονομίας, από τον 

Πίνακα έχει παραληφθεί η στήλη της τρίτης ελληνικής απόδοσης· ο αναγνώστης 

παραπέμπεται σχετικώς στον αναλυτικό σημασιακό κατάλογο των όρων, στο Μέρος 

3 της παρούσας Ενότητας. 

 

Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ.

Active air defence  Ενεργητική αεράμυνα  288

Acute radiation dose Οξεία δόση ακτινοβολίας  549

Administrative chain 

of command 

Διοικητική ιεραρχία  227

Aeromedical staging 

unit 

Προκεχωρημένη αεροπορική 

ιατρική βάση 

 644

Agency Υπηρεσία Πρακτορείο 878

Air cargo Αεροπορικό φορτίο  28

Air command Αεροπορική διοίκηση  20

Air controller Ελεγκτής εναέριου χώρου  267

Air defence Αεράμυνα  12

Air defence action 

area 

Περιοχή δράσης αεράμυνας  591

Air defence area Περιοχή αεράμυνας  589

Air defence artillery Αντιαεροπορικό πυροβολικό  76

Air defence battle 

zone 

Ζώνη μάχης αεράμυνας  362

Air defence 

command 

Διοίκηση αεράμυνας  218

Air defence 

commander 

Διοικητής αεράμυνας  222
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Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ.

Air defence control 

centre 

Κέντρο ελέγχου αεράμυνας  439

Air defence direction 

centre 

Κέντρο διοίκησης αεράμυνας  437

Air defence division Περιφέρεια αεράμυνας  602

Air defence 

emergency 

Έκτακτη κατάσταση αεράμυνας  262

Air defence ground 

environment 

Περιβάλλον εδάφους αεράμυνας  583

Air defence 

identification zone 

Ζώνη αναγνώρισης αεράμυνας  356

Air defence 

operations area 

Περιοχή επιχειρήσεων 

αεράμυνας 

 596

Air defence readiness Ετοιμότητα αεράμυνας  344

Air defence region Ζώνη αεράμυνας  354

Air defence sector Τομέας αεράμυνας  860

Air defence ship Πλοίο αεράμυνας  618

Air defence 

suppression 

Καταστολή αεράμυνας  425

Air defence warning 

conditions 

Συνθήκες προειδοποίησης 

αεράμυνας 

 780

Air intercept zone Ζώνη αεροπορικής αναχαίτισης  355

Air interception Αεροπορική αναχαίτιση  16

Air interdiction Αεροπορική απαγόρευση  19

Air station Σταθμός αέρος  711

Air support Αεροπορική υποστήριξη  27

Air surveillance Παρατήρηση αέρος  579

Air traffic control 

and landing systems 

Συστήματα ελέγχου εναέριας 

κυκλοφορίας και προσγείωσης 

 800

Air traffic control 

center 

Κέντρο ελέγχου εναέριας 

κυκλοφορίας 

 440

Air traffic control 

clearance 

Εξουσιοδότηση ελέγχου 

εναέριας κυκλοφορίας 

 301
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Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ.

Air traffic controller Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας  266

Air weapons 

controller 

Ελεγκτής οπλικών συστημάτων 

αέρος 

 268

Airborne alert Αερομεταφορική ικανότητα 

αεροσκαφών 

 15

Airborne troops Αερομεταφερόμενα 

στρατεύματα 

 14

Airspace control Έλεγχος εναέριου χώρου  276

Airspace control area Περιοχή ελέγχου εναέριου 

χώρου 

 595

Airspace control 

authority 

Αρχή ελέγχου εναέριου χώρου  123

Airspace control 

boundary 

Όριο ελέγχου εναέριου χώρου  556

Airspace control 

system 

Σύστημα ελέγχου εναέριου 

χώρου 

 794

Airspace 

management 

Διαχείριση εναέριου χώρου  210

Airspace reservation Δέσμευση εναερίου χώρου  179

Airspace restrictions Περιορισμοί εναέριου χώρου  588

Airway Αεροδιάδρομος  13

Alternate aerodrome Εναλλακτικό αεροδρόμιο  285

Alternate airfield Εναλλακτικό αεροδρόμιο  285

Altimeter Υψόμετρο  889

Amphibious chart Χάρτης αμφίβιων επιχειρήσεων  932

Amphibious 

demonstration 

Αμφίβια παραπλανητική κίνηση  56

Amphibious force Αμφίβια δύναμη  55

Amphibious vehicle Αμφίβιο όχημα  57

Area command Διοίκηση περιοχής  221

Area control centre Κέντρο ελέγχου περιοχής  441

Artificial daylight Τεχνητός φωτισμός ημέρας  844

Artificial moonlight Τεχνητό σεληνόφως  843
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Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ.

Axial route Αξονική διαδρομή Αξονική όδευση 96

Barrier combat air 

patrol 

Αεροπορική περιπολία φραγής  25

Base command Διοίκηση βάσης  219

Base map Βασικός χάρτης  163

Basic intelligence Βασική κατασκοπεία Βασική πληροφορία 

κατασκοπείας 

157

Basic military route 

network 

Βασικό δίκτυο στρατιωτικών 

οδών 

Δίκτυο βασικών 

στρατιωτικών 

οδεύσεων 

160

Basic psychological 

operations study 

Βασική μελέτη ψυχολογικών 

επιχειρήσεων 

 158

Basic tactical 

organisation 

Βασική τακτική οργάνωση  159

Basic undertaking Βασική δέσμευση  156

Battery centre Κέντρο πυροβολαρχίας  448

Battle casualty Απώλεια μάχης  118

Battle reserve Απόθεμα μάχης  109

Battlefield 

illumination 

Φωτισμός πεδίου μάχης  920

Beach Ακτή  42

Beach capacity Χωρητικότητα ακτής  949

Bilateral 

infrastructure 

Διμερής υποδομή  216

Biological agent Βιολογικός παράγοντας Βιολογικό στοιχείο 164

Broadcast controlled 

air interception 

Αεροπορική αναχαίτιση υπό 

έλεγχο ασυρμάτου 

 17

C3-protection Προστασία C3  657

Cabin pressure 

altimeter 

Υψόμετρο πίεσης καμπίνας  890

Calibrated airspeed Ρυθμισμένη ταχύτητα αέρος  686

Calibrated altitude Ρυθμισμένο ύψος  687
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Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ.

Calibrated focal 

length 

Ρυθμισμένη εστιακή απόσταση  685

Call fire Πυρ κατόπιν αιτήσεως  666

Call for fire Αίτημα πυρός  36

Call mission Άμεση αεροπορική υποστήριξη  51

Call sign Διακριτικό κλήσης  197

Camera axis Άξονας εικονολήπτη  95

Camera axis 

direction 

Φορά άξονα εικονολήπτη  897

Camera calibration Ρύθμιση εικονολήπτη Άνοιγμα φακού 

εικονολήπτη 

684

Camera cycling rate Ρυθμός λειτουργίας εικονολήπτη  690

Camera magazine Δέκτης εικονολήπτη  177

Camera station Σταθμός εικονολήπτη  713

Camera window Διάφραγμα εικονολήπτη  209

Camouflage Παραλλαγή  573

Camouflage 

detection 

photography 

Φωτογραφία ανίχνευσης 

παραλλαγής 

 921

Camouflet Καλυμμένο ρήγμα  398

Camp Στρατόπεδο  746

Campaign plan Σχέδιο εκστρατείας  805

Canalisation Διοχέτευση  231

Canberra Canberra  1

Cancellation Ακύρωση  46

Cannibalise Αφαίρεση Κανιβαλισμός 148

Cannot observe Αδυναμία παρατήρησης  11

Capability Δυνατότητα Ολικό δυναμικό 246

Capacity load Μέγιστος φόρτος Ωφέλιμο φορτίο 517

Capsule Θαλαμίσκος  387

Captive firing Δοκιμή πυροδότησης  234

Cardinal point effect Φαινόμενο κυρίων σημείων του 

ορίζοντα 

 893
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Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ.

Caretaker status Κατάσταση συντήρησης  424

Cargo Φορτίο  898

Cargo carrier Όχημα μεταφοράς φορτίου  565

Cargo classification Ταξινόμηση φορτίων (φόρτος 

μάχης) 

 833

Cargo outturn 

message 

Μήνυμα εκφόρτωσης φορτίου  526

Cargo outturn report Αναφορά εκφόρτωσης φορτίου  70

Cargo sling Προσδετήρας φορτίου  655

Cargo tie-down point Σημείο αγκίστρωσης φορτίου  697

Cargo transporter Κυτίο μεταφοράς φορτίου  504

Carpet bombing Κυλινδρούμενος βομβαρδισμός 

(Πυροβολ.) 

Βομβαρδισμός 

σάρωσης (Αεροπ.) 

501

Carriage Κυλλίβας  502

Carrier air group Μοίρες ελέγχου επιχειρήσεων 

από αεροπλανοφόρο 

 528

Carrier striking force Τακτικός ναυτικός σχηματισμός  828

Cartesian coordinates Καρτεσιανές συντεταγμένες  404

Cascade image 

intensifier 

Κλιμακωτός μεγεθυντής έντασης 

εικόνων 

 466

Case Επιχείρηση κατασκοπείας Εξέλιξη επιχείρησης 

κατασκοπείας 

321

Cassette Κασέτα  405

Casualty Απώλεια  116

Catalytic attack Καταλυτική επίθεση Καταλυτική 

προσβολή 

410

Catalytic war Καταλυτικός πόλεμος  411

Catapult Καταπέλτης  413

Categories of data Κατηγορίες δεδομένων  428

Caution area Περιοχή προφύλαξης  599

C-day Ημέρα έναρξης επιχειρήσεων  383
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Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ.

Cease engagement Διαταγή μεταβολής στόχου Διαταγή παύσης 

εστίασης 

(δέσμευσης) στόχου 

207

Cease fire Διαταγή διακοπής πυρός  205

Cease loading Διαταγή διακοπής φόρτωσης  206

Ceiling Οροφή  557

Ceiling and visibility 

unlimited 

Απεριόριστη οροφή και 

ορατότητα 

 101

Celestial guidance Καθοδήγηση με βάση ουράνια 

σώματα 

 395

Celestial sphere Ουράνια σφαίρα  558

Cell Κυψέλη Στοιχείο 505

Center of burst Κέντρο έκρηξης  438

Center of gravity 

limits 

Όρια κέντρου βάρους  553

Central air data 

computer 

Κεντρικός υπολογιστής 

δεδομένων αέρος 

 434

Central analysis team Κεντρική ομάδα ανάλυσης  431

Central planning 

team 

Ομάδα κεντρικού σχεδιασμού  546

Central procurement Κεντρική προμήθεια  432

Central war Κεντρικός πόλεμος  433

Centralised control Συγκεντρωτικός έλεγχος Κεντρικός έλεγχος 752

Centrally managed 

item 

Κεντρικώς διαχειριζόμενο 

στοιχείο 

 435

Chaff Αερόφυλλα παραπλάνησης  33

Chain of command Ιεραρχία Δίαυλος διοικήσεως 390

Chalk commander Διοικητής επιβιβαζόμενης 

μονάδας 

 223

Chalk number Αριθμός φορτίου και μέσου  119

Chalk troops Επιβιβαζόμενα στρατεύματα  303

Challenge Πρόκληση Κλήση 650
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Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ.

Change of 

operational control 

Αλλαγή επιχειρησιακού ελέγχου  47

Channel Δίαυλος Κανάλι 208

Chaparral Chaparral  2

Characterisation 

(evaluation) 

Χαρακτηρισμός (αξιολόγηση)  924

Characteristic 

actuation probability 

Χαρακτηριστική πιθανότητα 

ενεργοποίησης 

 927

Characteristic 

actuation width 

Χαρακτηριστικό εύρος 

ενεργοποίησης 

 929

Characteristic 

detection probability 

Χαρακτηριστική πιθανότητα 

ανίχνευσης 

 926

Characteristic 

detection width 

Χαρακτηριστικό εύρος 

ανίχνευσης 

 928

Charge Γέμιση Φορτίο 166

Charged demolition 

target 

Στόχος υπό καταστροφή πλήρης 

φορτίου 

 723

Charging point Σημείο φόρτωσης  707

Chart base Βασικό σχέδιο  161

Chart index Ευρετήριο σχεδίου  348

Chart series Ακολουθία σχεδίων  40

Check firing Αναστολή πυρός  66

Check port / 

starboard 

Έλεγχος λιμένος/στροφή δεξιά  279

Check sweeping Σάρωση ελέγχου  691

Checkout Έλεγχος κατάστασης όπλων  278

Checkpoint Στίγμα  716

Chemical agent Χημικός παράγοντας Χημικό στοιχείο 943

Chemical agent 

cumulative action 

Σωρευτική δράση χημικών 

παραγόντων 

 812

Chemical 

ammunition 

Χημικό πυρομαχικό  942
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Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ.

Chemical 

ammunition cargo 

Φορτίο χημικών πυρομαχικών  906

Chemical defence Χημική άμυνα  936

Chemical dose Χημική δόση  937

Chemical horn Χημική χοάνη Ερτζιανή χοάνη 941

Chemical mine Χημική νάρκη  939

Chemical monitoring Χημική παρακολούθηση  940

Chemical operations Χημικές επιχειρήσεις Επιχειρήσεις χημικού 

πολέμου 

935

Chemical survey Χημική έρευνα  938

Chemical warfare Χημικός πόλεμος  944

Chemical warfare 

agent 

Παράγοντας χημικού πολέμου Υλικό χημικού 

πολέμου 

569

Chemical, biological 

and radiological 

operation 

ΡΒΧ επιχείρηση  683

Chief Army, Navy, 

Airforce, Marine 

Corps Censor 

Επικεφαλής αξιωματικός 

λογοκρισίας ενόπλων δυνάμεων 

 311

Chief of Staff Αρχηγός Επιτελείου Επιτελάρχης 127

Chronic radiation 

dose 

Χρόνια δόση ακτινοβολίας  946

Chuffing Σποραδική καύση  710

Cipher Κρυπτογράφηση  488

Circuit Κύκλωμα  498

Circuitry Συνδυασμός κυκλωμάτων Σύνολο κυκλωμάτων 772

Circular error 

probable 

Ακτίνα πιθανού σφάλματος  45

Civic action Δράση πολιτικού χαρακτήρα  238

Civil affair Πολιτική υπόθεση  629

Civil affairs Πολιτικές υποθέσεις  624

Civil affairs 

agreement 

Συμφωνία πολιτικών υποθέσεων  764
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Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ.

Civil censorship Πολιτική λογοκρισία  628

Civil defence Πολιτική άμυνα  625

Civil defence 

emergency 

Επείγουσα κατάσταση πολιτικής 

άμυνας 

 302

Civil defence 

intelligence 

Πληροφορίες κατασκοπείας 

πολιτικής άμυνας 

 614

Civil disturbance Πολιτική αναταραχή  626

Civil disturbance 

readiness conditions 

Συνθήκες ετοιμότητας για 

πολιτικές αναταραχές 

 779

Civil disturbances Πολιτικές αναταραχές  622

Civil nuclear power Μη στρατιωτική πυρηνική 

δύναμη 

 523

Civil requirements Ανάγκες πολιτικού χαρακτήρα  58

Civil reserve air fleet Αεροπορικός πολιτικός στόλος 

εφεδρείας 

 29

Civil transportation Πολιτικές μεταφορές  623

Civil twilight Πολιτικό λυκαυγές  630

Civilian internee Πολιτικός κρατούμενος  632

Civilian internee 

camp 

Στρατόπεδο πολιτικών 

κρατουμένων 

 748

Civilian preparedness 

for war 

Πολεμική ετοιμότητα πολιτών  620

Civil-military co-

operation 

Συνεργασία πολιτικών και 

στρατιωτικών αρχών 

 776

Civil-military 

relations 

Σχέσεις μεταξύ πολιτικών και 

στρατιωτικών αρχών 

 809

Clandestine 

operation 

Μυστική επιχείρηση  531

Clara Κλάρα  459

Classification Διαβάθμιση  182

Classification of 

bridges and vehicles 

Ταξινόμηση γεφυρών και 

οχημάτων 

 830
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Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ.

Classified contract Σύμβαση διαβαθμισμένου 

περιεχομένου 

Διαβαθμισμένη 

σύμβαση 

758

Classified 

information 

Διαβαθμισμένη πληροφορία  184

Classified matter Διαβαθμισμένο υλικό  185

Clean aircraft Σώμα αεροσκάφους  811

Cleansing station Σταθμός κάθαρσης  714

Clear Καθαρισμός Έγκριση, 

εξουσιοδότηση 

393

Clear weather air 

defence fighter 

Μαχητικό αεροσκάφος 

αεράμυνας αίθριου καιρού 

 516

Clearance capacity Ικανότητα αποσυμφόρησης  391

Clearance diving Κατάδυση εκκαθάρισης  408

Clearance rate Ρυθμός εκκαθάρισης  689

Clearing operation Επιχείρηση κάθαρσης Εκκαθαριστική 

επιχείρηση 

319

Clearway Διάδρομος ανόδου  191

Climb corridor Διάδρομος ανόδου  191

Climb mode Τύπος ανόδου  865

Clinic Κλινική  467

Clock code position Ωρομετρική κωδική θέση 

στόχου 

 953

Close air support Εγγύς αεροπορική υποστήριξη  247

Close air support 

aircraft 

Αεροσκάφος εγγύς αεροπορικής 

υποστήριξης 

 30

Close support Εγγύς υποστήριξη  248

Close supporting fire Πυρά εγγύς υποστήριξης  667

Close-controlled air 

interception 

Αεροπορική αναχαίτιση υπό 

στενή παρακολούθηση 

 18

Closed area Κλειστή περιοχή  462

Closure Κλείσιμο  461

Closure minefield Ναρκοπέδιο απαγόρευσης  533

Cloud amount Ποσότητα νέφωσης  635
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Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ.

Cloud chamber effect Φαινόμενο θαλάμου νέφωσης  892

Cloud cover Κάλυμμα νέφωσης  397

Cloud top height Κορυφή πυρηνικού νέφους  473

Cluster Ομάδα Συστοιχία 541

Cluster bomb unit Μονάδα ομάδας βομβών  530

Clutter Συνεχής ηχώ  778

Coastal convoy Νηοπομπή ακτογραμμής  536

Coastal frontier Όριο ακτογραμμής  555

Coastal frontier 

defence 

Άμυνα ορίου ακτογραμμής  54

Coastal refraction Διάθλαση ακτής  195

Coast-in point Σημείο διείσδυσης  700

Cocking circuit Κύκλωμα οπλισμού  500

Cocooning Ενθυλάκωση  289

Code Κώδικας  506

Code word Κωδική λέξη  507

Cold war Ψυχρός πόλεμος  952

Collaborative 

purchase 

Συνεργατική προμήθεια  777

Collapse depth Βάθος κατάρρευσης  151

Collation Παραβολή  568

Collecting point Σημείο συλλογής  705

Collection  Πρόσκτηση Συλλογή 656

Collection agency Υπηρεσία συλλογής  880

Collection plan Σχέδιο συλλογής  806

Collection 

requirement 

Αίτημα συλλογής  38

Collective call sign Γενικό διακριτικό κλήσης Διακριτικό κλήσης 

πολλαπλής χρήσεως 

169

Collective nuclear, 

biological and 

chemical protection 

Γενικευμένη πυρηνική, 

βιολογική και χημική προστασία

 167

Collimating mark Σημάδι παραλληλισμού  694
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Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ.

Collision course 

interception 

Ευθύγραμμη μετωπική 

αναχαίτιση 

 346

Collocation Παράθεση  570

Column cover Κάλυψη φάλαγγας  401

Column formation Σχηματισμός φάλαγγας  810

Column gap Κενό φάλαγγας  430

Column length Μήκος φάλαγγας  525

Combat air patrol Αεροπορική περίπολος μάχης  26

Combat area Περιοχή μάχης  597

Combat available 

aircraft 

Διαθέσιμο αεροσκάφος μάχης  193

Combat camera Εικόνα μάχης  259

Combat cargo officer Αξιωματικός φόρτου μάχης  94

Combat chart Χάρτης μάχης  933

Combat control team Ομάδα ελέγχου μάχης  542

Combat day of 

supply 

Εφόδια ημέρας μάχης  351

Combat enginner 

vehicle 

Όχημα μηχανικής υποστήριξης 

μάχης 

 566

Combat forces Δυνάμεις μάχης  239

Combat information Πληροφορίες μάχης  616

Combat information 

centre 

Κέντρο πληροφόρησης μάχης  445

Combat information 

ship 

Σκάφος πληροφόρησης μάχης  709

Combat intelligence Κατασκοπεία μάχης  416

Combat load Φόρτος μάχης  907

Combat loading Φόρτωση μάχης  910

Combat patrol Περίπολος μάχης  601

Combat power Δυναμικό μάχης  245

Combat readiness Μαχητική ετοιμότητα  515

Combat search and 

recue 

Αναζήτηση και διάσωση μάχης  63
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Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ.

Combat service 

support 

Υποστήριξη μάχης  886

Combat service 

support elements 

Στοιχεία υποστήριξης δυνάμεων 

μάχης 

 717

Combat support 

troops 

Στρατεύματα υποστήριξης μάχης  729

Combat surveillance Επιτήρηση μάχης  317

Combat surveillance 

radar 

Ραντάρ επιτήρησης μάχης  681

Combat survival Επιβίωση μάχης  305

Combat trail Σειριακός σχηματισμός 

αεροπορικής αναχαίτισης 

 692

Combat troops Στρατεύματα μάχης  727

Combat vehicle Όχημα μάχης  563

Combat Visual 

Information Support 

Centre 

Κέντρο πληροφοριακής οπτικής 

υποστήριξης μάχης 

 447

Combat zone Ζώνη μάχης  361

Combatant 

Command 

Διοίκηση μάχης  220

Combattant 

Commander 

Διοικητής μάχης  224

Combination circuit Συνδυαστικό κύκλωμα Συνδυασμένο 

κύκλωμα 

774

Combination firing 

circuit 

Συνδυαστικό κύκλωμα 

πυροδότησης 

 775

Combination 

influence mine 

Νάρκη συνδυαστικής 

πυροδότησης 

Νάρκη 

συνδυασμένης 

πυροδότησης 

532

Combination 

mission/level of 

effort-oriented items 

Συνδυασμός στοιχείων 

αποστολής - απαιτούμενης 

προσπάθειας 

 773
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Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ.

Combined doctrine Συνδυασμένο αμυντικό δόγμα Κοινό αμυντικό 

δόγμα 

770

Combined force Συνδυασμένη δύναμη  768

Combined operation Συνδυασμένη επιχείρηση  769

Combined staff Συνδυασμένο επιτελείο  771

Combustor Καυστήρας  429

Command Διοίκηση Διαταγή 217

Commercial vehicle Πολιτικό όχημα στρατιωτικής 

χρήσης 

 631

Common 

infrastructure 

Κοινή υποδομή  469

Commuinications 

security monitoring 

Παρακολούθηση ασφαλείας 

επικοινωνιών 

Παρακολούθηση 

εξασφάλισης 

επικοινωνιών 

572

Communications 

center 

Κέντρο επικοινωνιών  443

Communications 

satelitte 

Δορυφόρος επικοινωνιών Επικοινωνιακός 

δορυφόρος 

236

Communications 

security 

Ασφάλεια επικοινωνιών Εξασφάλιση 

επικοινωνιών 

140

Communications 

security equipment 

Εξοπλισμός ασφαλείας 

επικοινωνιών 

Εξοπλισμός 

εξασφάλισης 

επικοινωνιών 

298

Communications 

security material 

Υλικό ασφαλείας επικοινωνιών Υλικό εξασφάλισης 

επικοινωνιών 

868

Communications 

terminal 

Τερματικό επικοινωνίας Τερματικό σημείο 

επικοινωνιών 

841

Communications 

zone 

Ζώνη επικοινωνιών  359

Condensation cloud Νέφος συμπύκνωσης  534

Condensation trail Ίχνος συμπύκνωσης  392

Condor Condor  3

Cone of silence Κώνος σιγής  510
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Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ.

Continental United 

States 

Ηπειρωτικός χώρος Ηνωμένων 

Πολιτειών 

 386

Contingency 

retention stock 

Απόθεμα κάλυψης απρόβλεπτων 

αναγκών 

Μεμονωμένο 

απόθεμα 

108

Control area Περιοχή ελέγχου  594

Control of 

electromagnetic 

radiation 

Έλεγχος ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας 

 277

Control point Σημείο ελέγχου  701

Control zone Ζώνη ελέγχου  357

Controlled airspace Ελεγχόμενος εναέριος χώρος  273

Controlled item Ελεγχόμενο υλικό  272

Controlled response Ελεγχόμενη αντίδραση Ελεγχόμενη 

ανταπόκριση 

270

Controlled route Ελεγχόμενη διαδρομή Ελεγχόμενη όδευση 271

Controlled war Ελεγχόμενος πόλεμος  274

Conventional forces Συμβατικές δυνάμεις  761

Conventional 

weapon 

Συμβατικό οπλικό σύστημα Συμβατικός οπλισμός 762

Converge Αίτημα σύγκλισης  37

Converged sheaf Συγκλίνουσα δέσμη  753

Convergence Σύγκλιση  754

Convergence factor Συντελεστής σύγκλισης  784

Convergence zone Ζώνη σύγκλισης  364

Conversion angle Γωνία μετατροπής  174

Conversion scale Κλίμακα μετατροπής  465

Convoy Νηοπομπή Φάλαγγα οχημάτων 535

Convoy assembly 

port 

Λιμένας συγκέντρωσης 

νηοπομπής 

 512

Convoy commodore Διοικητής νηοπομπής  225

Convoy dispersal 

point 

Σημείο λύσης νηοπομπής  702
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Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ.

Convoy escort Συνοδεία νηοπομπής Συνοδεία φάλαγγας 

(οχημάτων) 

782

Convoy loading Φόρτωση νηοπομπής  911

Convoy route Διαδρομή (νηοπομπής, 

φάλαγγας οχημάτων) 

 189

Convoy schedule Χρονικός προγραμματισμός 

νηοπομπής 

 947

Convoy speed Ταχύτητα νηοπομπής  836

Convoy terminal area Τερματική περιοχή νηοπομπής  840

Convoy through 

escort 

Στενή συνοδεία νηοπομπής  715

Convoy title Διακριτικό νηοπομπής Τίτλος νηοπομπής 198

Cooperative logistics Διοικητική μέριμνα συνεργασίας  228

Cooperative logistics 

support arrangements 

Διευθετήσεις υποστήριξης 

διοικητικής μέριμνας 

συνεργασίας 

 214

Coordinated attack Συντονισμένη επίθεση  790

Coordinated draft 

plan 

Συντονισμένο προσχέδιο  791

Coordinated exercise Συντονισμένη άσκηση  787

Coordinated 

illumination fire 

Συντονισμένη βολή φωτισμού  788

Coordinated 

procurement assignee 

Ενιαίος φορέας προμηθειών  293

Coordinated 

Universal Time 

Συντονισμένη ενιαία ώρα  789

Coordinates Συντεταγμένες  786

Coordinating 

authority 

Αρχή συντονισμού  126

Coordinating point Σημείο συντονισμού  706

Coordinating review 

authority 

Αρχή ελέγχου συντονισμού Δημοσίευση 

Συμβουλίου 

Αρχηγών Επιτελείων 

124
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Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ.

Coordination 

authority 

Ευθύνη συντονισμού  347

Copy negative Αρνητικό αντίγραφο  121

Corner reflector Γωνιακός ανακλαστήρας  175

Corps troops Στρατεύματα σώματος στρατού  728

Correction Διόρθωση  229

Corrective 

maintanance 

Διορθωτική συντήρηση Επανορθωτική 

συντήρηση 

230

Correlation Συσχέτιση  801

Correlation factor Συντελεστής συσχέτισης  785

Corsair II Corsair (ΙΙ)  4

Cost contract Σύμβαση δαπανών  756

Cost sharing contract Σύμβαση επιμερισμού δαπανών  759

Cost-plus a fixed fee 

contract 

Σύμβαση δαπανών πλέον 

καθορισμένης αμοιβής 

 757

Countdown Αντίστροφη μέτρηση  88

Counter air Αεροπορική επιχείρηση 

υπεροχής 

 21

Counter command, 

control and 

communications 

Αντίμετρα διοίκησης, ελέγχου 

και επικοινωνιών 

 83

Counterattack Αντεπίθεση  75

Counterbattery fire Βολή αντιπυροβολικού  165

Counterdeception Αντιπαραπλάνηση  84

Counterespionage Αντικατασκοπεία  80

Counterfire Πυρά κατά εχθρικών όπλων  669

Counterforce Αντιπαράταξη δύναμης  85

Counterguerilla 

warfare 

Επιχείρηση κατά ανταρτών  320

Counterinsurgency Αντι-ανατρεπτική δράση Ανατρεπτική 

αντίδραση 

78

Counterintelligence Ασφάλεια πληροφοριών 

κατασκοπείας 

 144
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Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ.

Countermeasures Αντίμετρα  82

Countermilitary 

disposition 

Αντιπαράταξη δύναμης  85

Countermine Καταστροφή ναρκών  426

Countermining Εξουδετέρωση ναρκοπεδίου  300

Countermove Κίνηση αντιπερισπασμού  454

Counteroffensive Επιθετική επιστροφή  308

Counterpreparation 

fire 

Αποδιοργανωτικά πυρά  105

Counterreconnaissan

ce 

Αντιαναγνώριση  77

Countersabotage Αντιδολιοφθορά  79

Countersign Παρασύνθημα  577

Countersubversion Εξουδετέρωση ανατρεπτικών 

ενεργειών 

 299

Countersurveillance Αντιπαρατήρηση  86

Counterterrorism Αντιτρομοκρατία  89

Country cover 

diagram 

Διάγραμμα χωρικής κάλυψης  187

Coupled mode Λειτουργία σύζευξης  511

Courier Ταχυδρομικός δορυφόρος  835

Cover Συγκάλυψη  750

Cover search Αναζήτηση κάλυψης  64

Coverage Κάλυψη  399

Coverage index Δείκτης κάλυψης  176

Covering fire Πυρά κάλυψης  668

Covering force Δύναμη κάλυψης  243

Covering force area Περιοχή δύναμης κάλυψης  592

Covering troops Στρατεύματα κάλυψης  726

Covert operation Συγκαλυμμένη επιχείρηση  749

Covertrace Χάραξη κάλυψης  930

Crab angle Γωνία εκτροπής  173
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Crash locator beacon Ραδιοφάρος εντοπισμού σημείου 

πτώσης 

 679

Crash position 

indicator 

Ένδειξη θέσης πτώσης  286

Crater Κρατήρας  474

Crater depth Βάθος κρατήρα  152

Crater radius Ακτίνα κρατήρα  44

Cratering charge Φορτίο δημιουργίας κρατήρα  900

Creeping barrage Προοδευτική βολή πυροβολικού Προοδευτική βολή 

όλμων 

654

Creeping mine Έρπουσα νάρκη  342

Crest Οφρύς  559

Crested report Αναφορά παρεμβολής  71

Critic report Κριτική αναφορά  485

Critical altitude Κρίσιμο ύψος  483

Critical information Κρίσιμη πληροφορία  478

Critical intelligence Κρίσιμη πληροφορία 

κατασκοπείας 

 479

Critical item Κρίσιμο υλικό  482

Critical mass Κρίσιμη μάζα  477

Critical node Κρίσιμος κόμβος  484

Critical point Κρίσιμο σημείο Ζωτικό σημείο 481

Critical speed Κρίσιμη ταχύτητα  480

Critical supplies and 

materials 

Κρίσιμα εφόδια και υλικά  475

Critical zone Κρίσιμη ζώνη Περιοχή 

προσπέλασης 

βομβαρδισμού 

476

Crossing Διασταύρωση  201

Crossing area Σημείο διασταύρωσης  699

Cross-loading 

(personnel) 

Επιβίβαση προσωπικού άμεσης 

συγκρότησης 

 304

Crossover point Σημείο αλλαγής στοχοδότησης  698
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Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ.

Cross-servicing Αλλαγή καθηκόντων  48

Cross-tell Διαβίβαση πληροφοριών  186

Cruise missile Κατευθυνόμενο βλήμα  427

Crusing altitude Ύψος πτήσεως  891

Crusing level Επίπεδο πτήσης  315

Cryogenic liquid Κρυογενικό υγρό  486

Cryptanalysis Κρυπτογραφική ανάλυση Κρυπτολόγηση 489

Cryptochannel Κρυπτοδίαυλος  491

Cryptographic 

information 

Πληροφορία κρυπτογραφίας  613

Cryptologic Κρυπτολογικός  493

Cryptology Κρυπτολογία  492

Cryptomaterial Κρυπτοϋλικό Κρυπτογραφικό 

υλικό 

495

Cryptopart Κρυπτογραφημένο τμήμα  487

Cryptosecurity Κρυπτογραφική ασφάλεια  490

Cryptosystem Κρυπτοσύστημα  494

Cultivation Καλλιέργεια σχέσης  396

Culture formation Τεχνητή διαμόρφωση  842

Curb weight Βάρος λειτουργίας οχήματος  153

Currency Επικαιρότητα  310

Current force Τρέχουσα δύναμη Υφιστάμενη δύναμη 862

Current intelligence Πληροφορία άμεσης 

εκμετάλλευσης 

Τρέχουσα 

πληροφορία 

κατασκοπείας 

611

Curve of pursuit Καμπύλη καταδίωξης  402

Custody Τήρηση  857

Cutoff Αποκοπή  112

Cutoff attack Επίθεση αποκοπής  306

Cutout Σύνδεσμος  765

Cutter Κοπτήρας  471

Cutting charge Φορτίο κοπής  903

Dangerous cargo Επικίνδυνο φορτίο  313



 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β – ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-22/43-375 

Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ.

De jure boundary Σύνορο de jure Νομικό σύνορο 783

Decontamination Απολύμανση  113

Decontamination 

station 

Σταθμός απολύμανσης  712

Degree of nuclear 

risk 

Βαθμός πυρηνικού κινδύνου Βαθμός πυρηνικής 

επικινδυνότητας 

150

Delay Υστέρηση  887

Delegation of 

authority 

Εκχώρηση αρμοδιότητας  265

Delivery error Σφάλμα βολής  803

Demilitarised zone Αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη  114

Demolition Ολική καταστροφή  539

Demolition belt Ζώνη ολικής καταστροφής  363

Demolition target Στόχος υπό καταστροφή  722

Demonstration Παραπλανητική κίνηση  576

Density altitude Πυκνομετρικό υψόμετρο  665

Designation of days 

and hours 

Χαρακτηρισμός ημερών και 

ωρών 

 925

Deviation Απόκλιση  111

Dispatch route Διαδρομή καθολικού ελέγχου Οδός ελεγχόμενης 

κυκλοφορίας 

190

Dispersion Διασπορά  199

Dispersion error Σφάλμα διασποράς  804

Diversion Εκτροπή Παράκαμψη 264

Diversionary attack Επίθεση εκτροπής  307

Domestic 

emergencies 

Εσωτερικές καταστάσεις 

εκτάκτου ανάγκης 

 343

Draft plan Προσχέδιο  660

Dual-firing circuit Κύκλωμα διπλής πυροδότησης Διπλό πυροδοτικό 

κύκλωμα 

499

Economic retention 

stock 

Απόθεμα εξοικονόμησης Μη καταναλισκόμενο 

απόθεμα 

106
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Electomagnetic 

radiation 

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία  365

Electromagnetic 

compatibility 

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα  368

Electromagnetic 

environment 

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον  370

Electromagnetic 

environment effects 

Επίπτωση ηλεκτρομαγνητικού 

περιβάλλοντος 

 316

Electromagnetic 

interference 

Ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή  367

Electromagnetic 

intrusion 

Ηλεκτρομαγνητική παρείσδυση  366

Electromagnetic 

radiation hazards 

Κίνδυνοι ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας 

 453

Electromagnetic 

spectrum 

Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα  371

Electromagnetic 

vulnerability 

Ηλεκτρομαγνητική τρωτότητα  369

Electronic counter-

countermeasures 

Ηλεκτρονικά αντι-αντίμετρα  372

Electronic 

countermeasures 

Ηλεκτρονικά αντίμετρα  373

Electronic deception Ηλεκτρονική παραπλάνηση  378

Electronic imagery 

dissemination 

Ηλεκτρονική μετάδοση 

εικονογραφίας 

 376

Electronic immitative 

deception 

Ηλεκτρονική μιμητική 

παραπλάνηση 

 377

Electronic jamming Ηλεκτρονική παρεμβολή Πρόκληση 

ηλεκτρονικής 

παρεμβολής 

379

Electronic 

manipulative 

deception 

Χειρισμός ηλεκτρονικής 

παραπλάνησης 

 934
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Electronic masking Ηλεκτρονική προκάλυψη  380

Electronic 

reconnaissance 

Ηλεκτρονική αναγνώριση  374

Electronic simulative 

deception 

Ηλεκτρονική προσομοιωτική 

παραπλάνηση 

 381

Electronic warfare Ηλεκτρονικός πόλεμος  382

Electronic warfare 

support measures 

Μέτρα υποστήριξης 

ηλεκτρονικού πολέμου 

 521

Electronics 

intelligence 

Ηλεκτρονική κατασκοπεία  375

Electronics security Ασφάλεια ηλεκτρονικών Ηλεκτρονική 

ασφάλεια 

143

Embarkation officer Αξιωματικός επιβίβασης  92

Emergency in war Πολεμική κατάσταση εκτάκτου 

ανάγκης 

 621

Emergency locator 

beacon 

Ραδιοφάρος εντοπισμού 

εκτάκτου ανάγκης 

 678

Emergency nuclear 

risk  

Πυρηνικός κίνδυνος εκτάκτου 

ανάγκης 

 676

Emergency priority Προτεραιότητα εκτάκτου 

ανάγκης 

 662

Emission control Έλεγχος εκπομπών  275

Emission control 

orders 

Διαταγές ελέγχου εκπομπών  202

Emission control 

policy 

Πολιτική ελέγχου εκπομπών  627

Enemy capability Ολικό δυναμικό του εχθρού  540

Engage Διαταγή δέσμευσης στόχου  204

Envelopment Υπερκέραση  876

Essential cargo Βασικό φορτίο  162

Essential supply Βασικά εφόδια  155

Exercise Άσκηση  136

Extraction zone Ζώνη εξαγωγής  358
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False colour film Ψευδές έγχρωμο φιλμ  951

Federal Stock 

Number 

Ομοσπονδιακός αριθμός 

ονομαστικού υλικού 

 548

Fighter direction 

aircraft 

Αεροσκάφος επιχειρησιακής 

αεροπορικής καθοδήγησης 

 31

Fighter direction ship Πλοίο επιχειρησιακής 

αεροπορικής καθοδήγησης 

 619

Filter Φίλτρο  896

Final approach Τελική προσέγγιση  837

Final plan Τελικό σχέδιο  838

Firepower umbrella Προστατευτική κάλυψη πυρός Φράγμα πυρός 658

Flatted cargo Φορτίο δαπέδου Υποστοιβαζόμενο 

φορτίο 

899

Flight information 

center 

Κέντρο πληροφόρησης πτήσεων  446

Flight Information 

Region 

Περιοχή πληροφόρησης 

πτήσεων 

 598

Flight information 

service 

Υπηρεσία πληροφόρησης 

πτήσεων 

 879

Force combat air 

patrol 

Αεροπορική περιπολία μάχης  24

Force sourcing Πρόβλεψη δυνάμεων  637

Foreign 

instrumentation 

signals intelligence 

Κατασκοπεία σημάτων ξένων 

οργάνων 

 418

Forward aeromedical 

evacuation 

Προκεχωρημένη αερομεταφορά 

τραυματιών 

 643

Forward air control 

post 

Προκεχωρημένη θέση ελέγχου 

αεροπορίας 

 645

Forward air 

controller 

Προκεχωρημένος παρατηρητής 

αεροπορίας 

 649

Forward area Προκεχωρημένη περιοχή  646
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Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ.

Forward arming and 

refuelling point 

Προκεχωρημένο σημείο 

οπλισμού και ανεφοδιασμού 

καυσίμων 

 647

Forward edge of the 

battle area 

Εμπρός άκρο περιοχής μάχης  283

Forward observer Προκεχωρημένος παρατηρητής  648

Full command Πλήρης έλεγχος  609

General cargo Γενικό φορτίο  170

General war Γενικευμένος πόλεμος  168

Graphic scale Κλίμακα γραφικής απεικόνισης  464

Greenwich Mean 

Time 

Μέση ώρα Γκρήνουιτς  518

Guidance Καθοδήγηση  394

Guidance coverage Κάλυψη καθοδήγησης  400

Guided missile 

cruiser 

Καταδρομικό εξοπλισμένο με 

κατευθυνόμενα βλήματα 

 407

Gun carriage Κυλλίβας όπλου  503

Half-life Ημιζωή  385

Halftone Τονική εκτυπωτική διαβάθμιση  861

Halftone screen Οθόνη τονικής εκτυπωτικής 

διαβάθμισης 

 538

Head-up display Προβολική απεικόνιση 

στοιχείων πτήσης 

 638

Heavy lift cargo Βαρύ φορτίο  154

Herbicide Φυτοκτόνο Παρασιτοκτόνο 916

Highly explosive 

cargo 

Φορτίο υψηλής εκρηκτικότητας  905

Hold fire Διαταγή αποφυγής πυρός  203

Horizontal error Οριζόντιο σφάλμα  554

Horizontal situation 

display 

Απεικόνιση οριζόντιας 

κατάστασης 

 100

Horizontal situation 

indicator 

Όργανο απεικόνισης οριζόντιας 

κατάστασης 

 552
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Hostile act Εχθρική ενέργεια Εχθροπραξία 353

Hydrographic chart Υδρογραφικός χάρτης  867

Hydrography Υδρογραφία  866

Hyperbolic 

navigation system 

Υπερβολικό σύστημα 

πλοήγησης 

 872

Hyperfocal distance Υπερεστιακή απόσταση  873

Identification Αναγνώριση  60

Identification Friend 

or Foe 

Αναγνώριση φίλιου ή εχθρικού 

συστήματος 

 61

Identification 

maneuver 

Ελιγμός αναγνώρισης  281

Igniter Αναφλεκτήρας Πυροκροτητήρας 69

Illumination by 

diffusion 

Φωτισμός διάχυσης  919

Illumination by 

reflection 

Φωτισμός ανάκλασης  918

Image motion 

compensation 

Αντιστάθμιση κίνησης σε εικόνα  87

Imagery correlation Συσχέτιση δεδομένων 

εικονογραφίας 

 802

Imagery data 

recording 

Καταγραφή δεδομένων 

εικονογραφίας 

 406

Imagery exploitation Εκμετάλλευση δεδομένων 

εικονογραφίας 

 261

Imagery intelligence Κατασκοπευτική πληροφορία 

εικονογραφίας 

Κατασκοπεία 

εικονογραφίας 

421

Imagery 

interpretation 

Ερμηνεία δεδομένων 

εικονογραφίας 

 341

Imagery 

interpretation key 

Κλειδί ερμηνείας δεδομένων 

εικονογραφίας 

 460

Imagery pack Δεσμίδα εικονογραφίας  181

Immediate mission 

request 

Αίτημα άμεσης αεροπορικής 

αποστολής 

 34
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Immediate nuclear 

support 

Άμεση πυρηνική υποστήριξη  53

Immediate 

operational readiness 

Άμεση επιχειρησιακή 

ετοιμότητα 

 52

Immediately vital 

cargo 

Φορτίο ζωτικής σημασίας  901

Indefinite call sign Απροσδιόριστο διακριτικό 

κλήσης 

 115

Indirect illumination Έμμεσος φωτισμός  282

Individual reserves Ατομικά είδη ανάγκης Μεμονωμένα είδη 

ανάγκης 

147

Industrial 

mobilisation 

Κινητοποίηση βιομηχανικού 

δυναμικού 

 457

Industrial 

preparedeness 

Ετοιμότητα βιομηχανικού 

δυναμικού 

Βιομηχανική 

ετοιμότητα 

345

Industrial 

preparedeness 

programme 

Πρόγραμμα ετοιμότητας 

βιομηχανικού δυναμικού 

 639

Inert mine Αδρανής νάρκη  10

Inertial guidance Αδρανειακή καθοδήγηση Καθοδήγηση 

αδρανείας 

9

Infiltration Διείσδυση  213

Inflammable cargo Εύφλεκτο φορτίο  350

Informant Πληροφοριοδότης  617

Information Πληροφορία Πληροφόρηση 610

Information 

requirements 

Απαιτήσεις πληροφόρησης  98

Informer Πληροφοριοδότης  617

Infrared film Φιλμ υπερύθρων (ακτίνων)  895

Infrared imagery Εικονογραφία υπερύθρων 

(ακτίνων) 

 260

Infrared linescan 

system 

Σύστημα υπέρυθρης γραμμικής 

σάρωσης 

 799
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Infrared photogrpahy Φωτογραφία υπερύθρων 

(ακτίνων) 

 922

Infrared radiation Υπέρυθρη ακτινοβολία  877

Infrastructure Υποδομή  883

Initial approach Αρχική προσέγγιση  131

Initial approach area Περιοχή αρχικής προσέγγισης  590

Initial draft plan Αρχικό προσχέδιο  134

Initial operational 

capability 

Αρχική επιχειρησιακή ικανότητα  129

Initial path sweeping Αρχική σάρωση διαδρομής  132

Initial photo 

interpretation report 

Αρχική αναφορά φωτογραφικής 

ανάλυσης 

 128

Initial point Αρχικό σημείο  135

Initial programmed 

interpretation report 

Αρχική προγραμματισμένη 

αναφορά ερμηνείας 

 130

Initial reserves Αρχικό απόθεμα  133

Integrated staff Ενιαίο επιτελείο  292

Intelligence Κατασκοπεία  415

Intelligence cycle Κύκλος κατασκοπείας  496

Intermediate force 

planning level 

Ενδιάμεσο επίπεδο σχεδιασμού 

δυνάμεων 

 287

International call 

sign 

Διεθνές διακριτικό κλήσης  211

International Time Διεθνής ώρα  212

Jamming Ηλεκτρονική παρεμβολή Πρόκληση 

ηλεκτρονικής 

παρεμβολής 

379

JCS-coordinated 

exercise 

Άσκηση συντονιζόμενη από το 

συμβούλιο αρχηγών επιτελείων 

 138

Joint purchase Κοινή προμήθεια  468

Joint staff Κοινό επιτελείο  470

Landing beach Ακτή απόβασης  43

Landing craft Αποβατικό σκάφος  104
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Landing craft and 

aphibious vehicle 

assignment table 

Πίνακας κατανομής αποβατικών 

σκαφών και αμφιβίων οχημάτων

 605

Landing craft 

availability table 

Πίνακας διαθεσιμότητας 

αποβατικών σκαφών 

 604

Landing diagramme Αποβατικό διάγραμμα  103

Landing force Αποβατική δύναμη  102

Lateral route Πλευρική διαδρομή Παράλληλη διαδρομή 608

Limited war Περιορισμένος πόλεμος  587

Loading Φόρτωση  909

Maneuver Ελιγμός  280

Map Χάρτης  931

Map chart Σχεδιοχάρτης  807

Map convergence Σύγκλιση χάρτη  755

Map exercise Άσκηση επί χάρτου  137

Map index Ευρετήριο χάρτη  349

Map reference Αναφορά χάρτη  72

Map reference code Κωδικός αναφοράς χάρτη  508

Map series Ακολουθία χαρτών  41

Map sheet Φύλλο χάρτη  913

Maritime 

Prepositioning Ships 

Σκάφη προτοποθέτησης  708

Masking Προκάλυψη  642

Mean point of impact Μέσο σημείο πρόσκρούσης  519

Military civic action Στρατιωτική δραστηριότητα 

πολιτικού χαρακτήρα 

 743

Military load 

classification 

Ταξινόμηση στρατιωτικού 

φορτίου 

 832

Military nuclear 

power 

Στρατιωτική πυρηνική δύναμη  744

Military strategy Στρατιωτική στρατηγική  745

Minimum risk force Δύναμη ελάχιστου κινδύνου  242

Mobilisation Κινητοποίηση Επιστράτευση 456
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Mobility Κινητικότητα  455

Mobility system 

support resources 

Πόροι υποστήριξης συστήματος 

κινητικότητας 

 634

Moderate nuclear 

risk 

Μέσος πυρηνικός κίνδυνος  520

National command Εθνική διοίκηση  250

National 

infrastructure 

Εθνική υποδομή  254

National intelligence Εθνική κατασκοπεία Εθνική ασφάλεια 

πληροφοριών 

251

National intelligence 

estimate 

Εκτίμηση εθνικής κατασκοπείας Εκτίμηση εθνικής 

ασφάλειας 

πληροφοριών 

263

National objective Εθνικός στόχος  256

National policy Εθνική πολιτική  252

National security Εθνική ασφάλεια  249

National stock 

number 

Εθνικός αριθμός ονομαστικού 

υλικού 

 255

National strategy Εθνική στρατηγική  253

NATO airspace Εναέριος χώρος ΝΑΤΟ  284

NATO code number Κωδικός αριθμός ονομαστικού 

κατά ΝΑΤΟ 

 509

NATO 

Standardisation 

Agreement 

Σύμβαση Τυποποίησης ΝΑΤΟ  760

Navy Cargo 

Handling Batallion 

Τάγμα διαχείρισης φορτίων 

πολεμικού ναυτικού 

 813

Navy Cargo 

Handling Force 

Δύναμη διαχείρισης φορτίων 

πολεμικού ναυτικού 

 241

NBC defence ΡΒΧ άμυνα  682

Near miss Επικίνδυνη προσέγγιση  312

Near real time Σχεδόν πραγματικός χρόνος Προσεγγιστικός του 

πραγματικού χρόνος 

808
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Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ.

Neatliness Περίγραμμα  584

Need to know Ανάγκη γνώσης  59

Negative Αρνητικό  120

Negligible nuclear 

risk 

Αμελητέος πυρηνικός κίνδυνος  50

Net, chain, cell 

system 

Σύστημα δικτύου, αλυσίδας, 

κυψελών 

 793

Non-battle casualty Απώλεια εκτός μάχης  117

Nuclear power Πυρηνική δύναμη  672

Nuclear radiation Πυρηνική ακτινοβολία  671

Nuclear reactor Πυρηνικός αντιδραστήρας  675

Nuclear safety line Γραμμή πυρηνικής ασφαλείας Γραμμή ασφαλείας 

πυρηνικής εκρήξεως 

171

Nuclear stalemate Πυρηνική ισορροπία  673

Nuclear strike 

warning 

Προειδοποίηση πυρηνικού 

πλήγματος 

 641

Nuclear support Πυρηνική υποστήριξη  674

One day's supply Εφόδια μίας ημέρας  352

Open sheaf Ανοικτή δέσμη  74

Operating forces Επιχειρησιακές δυνάμεις  326

Operation plan Επιχειρησιακό σχέδιο  335

Operational chain of 

command 

Επιχειρησιακή ιεραρχία  332

Operational 

characteristics 

Επιχειρησιακά χαρακτηριστικά  325

Operational 

command 

Επιχειρησιακή διοίκηση  329

Operational control Επιχειρησιακός έλεγχος  336

Operational control 

authority 

Αρχή επιχειρησιακού ελέγχου  125

Operational 

documentation 

Επιχειρησιακή τεκμηρίωση  333
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Operational 

environment 

Επιχειρησιακό περιβάλλον  334

Operational 

evaluation 

Επιχειρησιακή αξιολόγηση  327

Operational level of 

war 

Επιχειρησιακός πολεμικός 

σχεδιασμός 

 337

Operational missile Επιχειρησιακός πύραυλος Επιχειρησιακό 

πυραυλικό σύστημα 

338

Operational 

procedure 

Επιχειρησιακή διαδικασία  328

Operational readiness Επιχειρησιακή ετοιμότητα  330

Operational readiness 

evaluation 

Αξιολόγηση επιχειρησιακής 

ετοιμότητας 

 90

Operational reserve Επιχειρησιακή εφεδρεία Επιχειρησιακό 

απόθεμα 

331

Operationally ready Επιχειρησιακώς έτοιμος, -η, -ο  339

Operations security Ασφάλεια επιχειρήσεων  142

Parallel sheaf Παράλληλη δέσμη  574

Parallel staff Παράλληλο επιτελείο  575

Passive air defence Παθητική αεράμυνα  567

Password Σύνθημα  781

Perception 

management 

Αντιληπτική διαχείριση  81

Perishable cargo Αλλοιώσιμο φορτίο  49

Personal locator 

beacon 

Προσωπικός ραδιοφάρος 

εντοπισμού 

 661

Phases of military 

government 

Φάσεις στρατιωτικής 

διακυβέρνησης 

 894

Photographic 

intelligence 

Κατασκοπευτική φωτογραφία  422

Photographic scale Φωτογραφική κλίμακα  923

Physical 

characteristics 

Φυσικά χαρακτηριστικά 

εξοπλισμού 

 914
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Physical security Φυσική ασφάλεια Φυσική προστασία 915

Planning force Δύναμη σχεδιασμού  244

Positive 

identification and 

advisory zone 

Ζώνη θετικής αναγνώρισης και 

πληροφόρησης ραντάρ 

 360

Preplanned mission 

request 

Αίτημα προσχεδιασμένης 

αεροπορικής αποστολής 

 35

Preplanned nuclear 

support 

Προσχεδιασμένη πυρηνική 

υποστήριξη 

 659

Preventive 

maintenance 

Προληπτική συντήρηση  651

Preventive war Προληπτικός πόλεμος  652

Priority of immediate 

mission requests 

Ιεράρχηση αιτημάτων άμεσης 

αεροπορικής αποστολής 

 389

Prisoner of war Αιχμάλωτος πολέμου  39

Prisoner of war 

branch camp 

Κλάδος στρατοπέδου 

αιχμαλώτων πολέμου 

 458

Prisoner of war camp Στρατόπεδο αιχμαλώτων 

πολέμου 

 747

Prisoner of war 

censorship 

Λογοκρισία αιχμαλώτων 

πολέμου 

 513

Prisoner of war 

collecting point 

Σημείο συγκέντρωσης 

αιχμαλώτων πολέμου 

 704

Prisoner of war 

compound 

Τμήμα συγκέντρωσης 

αιχμαλώτων πολέμου 

 859

Prisoner of war 

enclosure 

Τμήμα στρατοπέδου 

αιχμαλώτων πολέμου 

 858

Prisoner of war 

personnel record 

Αρχείο στοιχείων αιχμαλώτων 

πολέμου 

 122

Programmed forces Προγραμματισμένες δυνάμεις  640

Prohibited area Απαγορευμένη περιοχή  97

Protective security Ασφάλεια προστασίας  145
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Psychological 

operations 

Επιχειρήσεις ψυχολογικού 

χαρακτήρα 

Ψυχολογικές 

επιχειρήσεις 

318

Purchase Προμήθεια Αγορά 653

Purchase description Περιγραφή προμήθειας  585

Pyrotechnic delay Υστέρηση πυροτεχνικού 

μηχανισμού 

 888

Pyrotechnic 

mechanism 

Πυροτεχνικός μηχανισμός  677

Radar Ραντάρ  680

Radar clutter Παρεμβολή αντανακλάσεως 

ραντάρ 

 582

Radiation dose Δόση ακτινοβολίας  237

Radiation dose rate Ρυθμός δόσης ακτινοβολίας  688

Radiation exposure 

state 

Κατάσταση έκθεσης σε 

ακτινοβολία 

 423

Radiation 

intelligence 

Πληροφορίες κατασκοπείας 

πυρηνικού ενδιαφέροντος 

 615

Radiation intensity Ένταση ακτινοβολίας  296

Radiation scattering Διασπορά ακτινοβολίας  200

Real time Πραγματικός χρόνος  636

Reconnaissance 

patrol 

Αναγνωριστική περίπολος Περίπολος 

αναγνώρισης 

62

Regulated item Ελεγχόμενο υλικό  272

Reply Απάντηση  99

Rescue combat air 

patrol 

Αεροπορική περιπολία διάσωσης 

μάχης 

 22

Reserve supply Απόθεμα εφεδρείας  107

Reserved demolition 

target 

Στόχος υπό δεσμευμένη 

καταστροφή 

 721

Reserved route Δεσμευμένη διαδρομή  178

Riot control agent Υλικό καταστολής ταραχών  870

Road space Χώρος οδού  950

Rope chaff Γραμμικά αερόφυλλα  172
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Route Διαδρομή Όδευση 188

Satellite and missile 

surveillance 

Δορυφορική και πυραυλική 

παρατήρηση 

 235

Scale Κλίμακα  463

S-day Ημέρα κινητοποίησης  384

Sea surveillance Θαλάσσια παρατήρηση  388

Security Ασφάλεια Εξασφάλιση 139

Security certification Πιστοποίηση ασφαλείας  607

Security 

classification 

Διαβάθμιση ασφαλείας  183

Security clearance Άδεια ασφαλείας  7

Security intelligence Πληροφορία κατασκοπείας 

ασφαλείας 

Κατασκοπεία 

ασφαλείας 

612

Selective jamming Επιλεκτική ηλεκτρονική 

παρεμβολή 

 314

Service test Δοκιμή λειτουργίας  233

Service troops Στρατεύματα διοικητικής 

μέριμνας 

 725

Sheaf Δέσμη  180

Shieliding Υλικό θωράκισης  869

Sidewinder Sidewinder  5

Signal Σήμα  693

Signal area Περιοχή σημάτων Περιοχή 

σηματοδότησης 

600

Signal center Κέντρο σημάτων Κέντρο 

σηματοδότησης 

449

Signal operation 

instructions 

Οδηγίες διαχείρισης σημάτων  537

Signal security Ασφάλεια σημάτων  146

Signals intelligence Κατασκοπεία σημάτων Ασφάλεια 

πληροφοριών 

σημάτων 

417

Signed route Σηματοδοτημένη διαδρομή  695
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Simultaneous 

engagement 

Ταυτόχρονη εμπλοκή  834

Source Πηγή  603

Special cargo Ειδικό φορτίο  258

Special equipment 

vehicle 

Όχημα ειδικού εξοπλισμού  561

Special purpose 

vehicle 

Όχημα ειδικού ρόλου  562

Special sheaf Ειδική δέσμη  257

Spot jamming Σημειακή ηλεκτρονική 

παρεμβολή 

 696

Spotter Παρατηρητής  580

Standard Πρότυπο  664

Standard day of 

supply 

Κανονική ημέρα εφοδιασμού  403

Standardisation Τυποποίηση  864

Strategic advantage Στρατηγικό πλεονέκτημα  737

Strategic air transport Στρατηγική αερομεταφορά  731

Strategic air transport 

operation 

Επιχείρηση στρατηγικής 

αερομεταφοράς 

 322

Strategic air warfare Στρατηγικός αεροπορικός 

πόλεμος 

 739

Strategic 

concentration 

Στρατηγική συγκέντρωση  736

Strategic concept Στρατηγική θεώρηση Στρατηγική αρχή 733

Strategic intelligence Στρατηγική πληροφορία 

κατασκοπείας 

Στρατηγική 

κατασκοπεία 

735

Strategic level of war Στρατηγικός πολεμικός 

σχεδιασμός 

 740

Strategic map Στρατηγικός χάρτης  741

Strategic material Στρατηγικό υλικό  738

Strategic mission Στρατηγική αποστολή  732

Strategic mobility Στρατηγική κινητικότητα  734
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Strategy Στρατηγική  730

Substitute transport-

type vehicle 

Υποκατάστατο μεταφορικό 

όχημα 

 884

Subversive activity Ανατρεπτική δραστηριότητα  67

Subversive political 

action 

Ανατρεπτική πολιτική δράση  68

Summit Κορυφή  472

Superimposition Υπέρθεση  874

Supervised route Εποπτευόμενη διαδρομή  340

Support Υποστήριξη  885

Supporting fire Πυρά υποστήριξης  670

Surveillance Παρατήρηση  578

Tactical air 

command 

Τακτική αεροπορική διοίκηση  816

Tactical air 

command center 

Κέντρο τακτικής αεροπορικής 

διοίκησης 

 450

Tactical air 

commander 

Διοικητής τακτικής αεροπορίας  226

Tactical air control 

center 

Κέντρο ελέγχου τακτικού 

εναέριου χώρου 

 442

Tactical air control 

group 

Ομάδα ελέγχου τακτικής 

αεροπορίας 

 543

Tactical air control 

operations team 

Ομάδα επιχειρήσεων ελέγχου 

τακτικής αεροπορίας 

 545

Tactical air control 

party 

Ομάδα επαφής ελέγχου τακτικής 

αεροπορίας 

 544

Tactical air control 

party support team 

Στοιχείο υποστήριξης ομάδας 

επαφής ελέγχου τακτικής 

αεροπορίας 

 718

Tactical air control 

squadron 

Μοίρα ελέγχου τακτικής 

αεροπορίας 

 527

Tactical air control 

system 

Σύστημα ελέγχου τακτικής 

αεροπορίας 

 795
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Tactical air controller Ελεγκτής τακτικού εναέριου 

χώρου 

 269

Tactical air 

coordinator 

Αξιωματικός συντονισμού 

τακτικής αεροπορίας 

 93

Tactical air direction 

center 

Κέντρο διεύθυνσης τακτικής 

αεροπορίας 

 436

Tactical air director Διευθυντής τακτικής αεροπορίας  215

Tactical air doctrine Δόγμα τακτικής αεροπορίας Τακτικό αεροπορικό 

δόγμα 

232

Tactical air force Τακτική αεροπορική δύναμη  817

Tactical air observer Παρατηρητής τακτικής 

αεροπορίας 

 581

Tactical air officer Αξιωματικός επαφής αεροπορίας  91

Tactical air operation Επιχείρηση τακτικής αεροπορίας Τακτική αεροπορική 

επιχείρηση 

324

Tactical air 

operations centre 

Κέντρο επιχειρήσεων τακτικής 

αεροπορίας 

 444

Tactical air 

reconnaissance 

Τακτική αεροπορική 

αναγνώριση 

 815

Tactical air support Τακτική αεροπορική υποστήριξη  818

Tactical air transport 

operation 

Επιχείρηση τακτικής 

αερομεταφοράς 

 323

Tactical area of 

responsibility 

Τακτική περιοχή ευθύνης  823

Tactical call sign Τακτικό διακριτικό κλήσης Τακτικό 

αναγνωριστικό 

κλήσης 

826

Tactical command Τακτική διοίκηση  819

Tactical concept Τακτική θεωρία Αρχή τακτικής 821

Tactical control Τακτικός έλεγχος  827

Tactical data 

information link-B 

Σύνδεσμος πληροφόρησης 

τακτικών δεδομένων τύπου Β 

 767
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Tactical data 

information link-Α 

Σύνδεσμος πληροφόρησης 

τακτικών δεδομένων τύπου Α 

 766

Tactical diversion Τακτική εκτροπή  820

Tactical information 

processing and 

interpretation system 

Σύστημα τακτικής επεξεργασίας 

και ερμηνείας πληροφοριών 

 798

Tactical intelligence Τακτική πληροφορία 

κατασκοπείας 

Τακτική κατασκοπεία 824

Tactical level of war Τακτικός πολεμικός σχεδιασμός  829

Tactical nuclear 

weapon employment 

Χρήση τακτικών πυρηνικών 

όπλων 

 945

Tactical operations 

area 

Περιοχή εκτέλεσης τακτικών 

επιχειρήσεων 

 593

Tactical operations 

centre 

Κέντρο τακτικών επιχειρήσεων  451

Tactical reserve Τακτικό απόθεμα  825

Tactical transport 

aircraft 

Αεροσκάφος τακτικών 

μεταφορών 

 32

Tactical troops Τακτικά στρατεύματα Τακτική στρατιωτική 

δύναμη 

814

Tactical unit Τακτική μονάδα  822

Target Στόχος  720

Target acquisition Εντοπισμός στόχου  297

Target allocation Κατανομή στόχων  412

Target analysis Ανάλυση στόχων  65

Target approach 

point 

Σημείο προσέγγισης στόχου  703

Target array Πίνακας στοιχείων στόχων  606

Target bearing Διάθημα στόχου  194

Target classification Ταξινόμηση στόχων Κατηγοριοποίηση 

στόχων 

831

Target combat air 

patrol 

Αεροπορική περιπολία 

καταστροφής στόχων 

 23
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Target complex Σύμπλεγμα στόχων  763

Target concentration Συγκέντρωση στόχων  751

Target description Περιγραφή στόχου  586

Target discrimination Διάκριση στόχων  196

Target information 

sheet 

Φύλλο στοιχείων στόχου  912

Target intelligence Κατασκοπεία στόχων Ασφάλεια 

πληροφοριών στόχων 

419

Target list Κατάλογος στόχων  409

Target overlay Υπέρθεση στόχων  875

Target priority Προτεραιότητα στόχων  663

Target signature Υπογραφή στόχου  882

Target system Σύστημα στόχων  796

Targeting Στοχοθέτηση  719

Taxiway Διάδρομος τροχοδρόμησης  192

Technical analysis Τεχνική ανάλυση  846

Technical assistance Τεχνική συνδρομή Τεχνική υποστήριξη 852

Technical 

characteristics 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  845

Technical 

documentation 

Τεχνική τεκμηρίωση Υλικό τεχνικής 

τεκμηρίωσης 

853

Technical evaluation Τεχνική αξιολόγηση  847

Technical 

information 

Τεχνική πληροφορία Τεχνική 

πληροφόρηση 

850

Technical 

intelligence 

Τεχνική κατασκοπεία  849

Technical 

specification 

Τεχνική προδιαγραφή Τεχνική περιγραφή 851

Technical survey Τεχνική έρευνα  848

Telecommunication Τηλεπικοινωνία  856

Telecommunications 

center 

Κέντρο τηλεπικοινωνιών Τηλεπικοινωνιακό 

κέντρο 

452

Teleconference Τηλεδιάσκεψη  854
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Telemetry 

intelligence 

Κατασκοπεία τηλεμετρίας Ασφάλεια 

πληροφοριών 

τηλεμετρίας 

420

Teleprocessing Τηλε-επεξεργασία Απομακρυσμένη 

επεξεργασία 

855

Teleran system Σύστημα Teleran  792

Terminal control area Τερματική περιοχή ελέγχου  839

Terrorism Τρομοκρατία  863

Terrorism 

combatting 

Καταπολέμηση τρομοκρατίας  414

Thunderbolt II Thunderbolt II  6

Transport vehicle Όχημα μεταφοράς  564

Troop space cargo Φορτίο καταυλισμού 

στρατευμάτων 

 902

Troop test Στρατιωτική δοκιμή  742

Troops Στρατεύματα  724

Turnaround cycle Κύκλος ολοκλήρωσης πράξης 

κίνησης 

 497

Turnaround time Χρόνος ολοκλήρωσης  948

Twilight Λυκαυγές  514

Uncharged 

demolition target 

Άφορτος στόχος υπό 

καταστροφή 

 149

Unclassified matter Αδιαβάθμητο υλικό  8

Unconventional 

warfare 

Μη συμβατικός πόλεμος  524

Unconventional 

warfare forces 

Δυνάμεις μη συμβατικού 

πολέμου 

 240

Underwater 

demolition 

Υποβρύχια καταστροφή  881

Underwater 

demolition team 

Ομάδα υποβρυχίων 

καταστροφών 

 547

Unified command Ενοποιημένη διοίκηση Ενιαία διοίκηση 294

Unified operation Ενιαία επιχείρηση  290
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Uniformed services Ένστολες δυνάμεις Ένστολο προσωπικό 295

Unilateral arms 

control measure 

Μέτρο μονομερούς ελέγχου 

οπλικών συστημάτων 

Μέτρο μονομερούς 

αφοπλισμού (κατά 

παρέκταση)  

522

Unit Μονάδα  529

Unit reserves Απόθεμα μονάδων  110

Universal Time Ενιαία ώρα  291

Unwanted cargo Ανεπιθύμητο φορτίο  73

Valuable cargo Πολύτιμο φορτίο  633

Vehicle Όχημα  560

Vehicle cargo Φορτίο οχήματος  904

Visual call sign Οπτικό διακριτικό κλήσης  551

Visual information Οπτική πληροφόρηση  550

Visual information 

documentation 

Υλικό οπτικής πληροφοριακής 

τεκμηρίωσης 

 871

Voice call sign Φωνητικό διακριτικό κλήσης  917

Wanted cargo Επιθυμητό φορτίο  309

Wartime load Φόρτος πολέμου Φόρτος μάχης 908

Wartime manpower 

planning system 

Σύστημα σχεδιασμού 

προσωπικού σε περίοδο πολέμου

 797

Window Παράθυρο  571

Αcquisition Πρόσκτηση Συλλογή 656
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2. Ελληνοαγγλικός Πίνακας Όρων 

 Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο συνοπτικός κατάλογος των 

αμυντικών όρων που απομονώθηκαν και αναλύθηκαν στην παρούσα εργασία, 

ταξινομημένος αλφαβητικά με βάση τους ελληνικούς όρους. Η τέταρτη στήλη του 

Πίνακα (Αρ. λημμ) παραπέμπει στις αριθμητικές καταχωρίσεις των λημμάτων του 

αναλυτικού σημασιακού καταλόγου. 

 

Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος 1 Αγγλικός όρος 2 Αρ. λημμ. 

Canberra Canberra  1

Chaparral Chaparral  2

Condor Condor  3

Corsair (ΙΙ) Corsair II  4

Sidewinder Sidewinder  5

Thunderbolt II Thunderbolt II  6

Αγορά Purchase  653

Άδεια ασφαλείας Security clearance  7

Αδιαβάθμητο υλικό Unclassified matter  8

Αδρανειακή 

καθοδήγηση 

Inertial guidance  9

Αδρανής νάρκη Inert mine  10

Αδυναμία 

παρατήρησης 

Cannot observe  11

Αεράμυνα Air defence  12

Αεροδιάδρομος Airway  13

Αερομεταφερόμενα 

στρατεύματα 

Airborne troops  14

Αερομεταφορική 

ικανότητα 

αεροσκαφών 

Airborne alert  15

Αεροπορική 

αναχαίτιση 

Air interception  16
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Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος 1 Αγγλικός όρος 2 Αρ. λημμ. 

Αεροπορική 

αναχαίτιση υπό έλεγχο 

ασυρμάτου 

Broadcast controlled air 

interception 

 17

Αεροπορική 

αναχαίτιση υπό στενή 

παρακολούθηση 

Close-controlled air 

interception 

 18

Αεροπορική 

απαγόρευση 

Air interdiction  19

Αεροπορική διοίκηση Air command  20

Αεροπορική 

επιχείρηση υπεροχής 

Counter air  21

Αεροπορική περιπολία 

διάσωσης μάχης 

Rescue combat air patrol  22

Αεροπορική περιπολία 

καταστροφής στόχων 

Target combat air patrol  23

Αεροπορική περιπολία 

μάχης 

Force combat air patrol  24

Αεροπορική περιπολία 

φραγής 

Barrier combat air patrol  25

Αεροπορική περίπολος 

μάχης 

Combat air patrol  26

Αεροπορική 

υποστήριξη 

Air support  27

Αεροπορικό φορτίο Air cargo  28

Αεροπορικός 

πολιτικός στόλος 

εφεδρείας 

Civil reserve air fleet  29

Αεροσκάφος εγγύς 

αεροπορικής 

υποστήριξης 

Close air support aircraft  30
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Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος 1 Αγγλικός όρος 2 Αρ. λημμ. 

Αεροσκάφος 

επιχειρησιακής 

αεροπορικής 

καθοδήγησης 

Fighter direction aircraft  31

Αεροσκάφος τακτικών 

μεταφορών 

Tactical transport aircraft  32

Αερόφυλλα 

παραπλάνησης 

Chaff  33

Αίτημα άμεσης 

αεροπορικής 

αποστολής 

Immediate mission request  34

Αίτημα 

προσχεδιασμένης 

αεροπορικής 

αποστολής 

Preplanned mission request  35

Αίτημα πυρός Call for fire  36

Αίτημα σύγκλισης Converge  37

Αίτημα συλλογής Collection requirement  38

Αιχμάλωτος πολέμου Prisoner of war  39

Ακολουθία σχεδίων Chart series  40

Ακολουθία χαρτών Map series  41

Ακτή Beach  42

Ακτή απόβασης Landing beach  43

Ακτίνα κρατήρα Crater radius  44

Ακτίνα πιθανού 

σφάλματος 

Circular error probable  45

Ακύρωση Cancellation  46

Αλλαγή 

επιχειρησιακού 

ελέγχου 

Change of operational 

control 

 47

Αλλαγή καθηκόντων Cross-servicing  48

Αλλοιώσιμο φορτίο Perishable cargo  49
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Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος 1 Αγγλικός όρος 2 Αρ. λημμ. 

Αμελητέος πυρηνικός 

κίνδυνος 

Negligible nuclear risk  50

Άμεση αεροπορική 

υποστήριξη 

Call mission  51

Άμεση επιχειρησιακή 

ετοιμότητα 

Immediate operational 

readiness 

 52

Άμεση πυρηνική 

υποστήριξη 

Immediate nuclear support  53

Άμυνα ορίου 

ακτογραμμής 

Coastal frontier defence  54

Αμφίβια δύναμη Amphibious force  55

Αμφίβια 

παραπλανητική κίνηση 

Amphibious demonstration  56

Αμφίβιο όχημα Amphibious vehicle  57

Ανάγκες πολιτικού 

χαρακτήρα 

Civil requirements  58

Ανάγκη γνώσης Need to know  59

Αναγνώριση Identification  60

Αναγνώριση φίλιου ή 

εχθρικού συστήματος 

Identification Friend or Foe  61

Αναγνωριστική 

περίπολος 

Reconnaissance patrol  62

Αναζήτηση και 

διάσωση μάχης 

Combat search and recue  63

Αναζήτηση κάλυψης Cover search  64

Ανάλυση στόχων Target analysis  65

Αναστολή πυρός Check firing  66

Ανατρεπτική 

αντίδραση 

Counterinsurgency  78

Ανατρεπτική 

δραστηριότητα 

Subversive activity  67

Ανατρεπτική πολιτική 

δράση 

Subversive political action  68
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Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος 1 Αγγλικός όρος 2 Αρ. λημμ. 

Αναφλεκτήρας Igniter  69

Αναφορά εκφόρτωσης 

φορτίου 

Cargo outturn report  70

Αναφορά παρεμβολής Crested report  71

Αναφορά χάρτη Map reference  72

Ανεπιθύμητο φορτίο Unwanted cargo  73

Άνοιγμα φακού 

εικονολήπτη 

Camera calibration  684

Ανοικτή δέσμη Open sheaf  74

Αντεπίθεση Counterattack  75

Αντιαεροπορικό 

πυροβολικό 

Air defence artillery  76

Αντιαναγνώριση Counterreconnaissance  77

Αντι-ανατρεπτική 

δράση 

Counterinsurgency  78

Αντιδολιοφθορά Countersabotage  79

Αντικατασκοπεία Counterespionage  80

Αντιληπτική 

διαχείριση 

Perception management  81

Αντίμετρα Countermeasures  82

Αντίμετρα διοίκησης, 

ελέγχου και 

επικοινωνιών 

Counter command, control 

and communications 

 83

Αντιπαραπλάνηση Counterdeception  84

Αντιπαράταξη 

δύναμης 

Counterforce Countermilitary 

disposition 

85

Αντιπαρατήρηση Countersurveillance  86

Αντιστάθμιση κίνησης 

σε εικόνα 

Image motion compensation  87

Αντίστροφη μέτρηση Countdown  88

Αντιτρομοκρατία Counterterrorism  89
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Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος 1 Αγγλικός όρος 2 Αρ. λημμ. 

Αξιολόγηση 

επιχειρησιακής 

ετοιμότητας 

Operational readiness 

evaluation 

 90

Αξιωματικός επαφής 

αεροπορίας 

Tactical air officer  91

Αξιωματικός 

επιβίβασης 

Embarkation officer  92

Αξιωματικός 

συντονισμού τακτικής 

αεροπορίας 

Tactical air coordinator  93

Αξιωματικός φόρτου 

μάχης 

Combat cargo officer  94

Άξονας εικονολήπτη Camera axis  95

Αξονική διαδρομή Axial route  96

Αξονική όδευση Axial route  96

Απαγορευμένη 

περιοχή 

Prohibited area  97

Απαιτήσεις 

πληροφόρησης 

Information requirements  98

Απάντηση Reply  99

Απεικόνιση οριζόντιας 

κατάστασης 

Horizontal situation display  100

Απελευθέρωση Clear  393

Απεριόριστη οροφή 

και ορατότητα 

Ceiling and visibility 

unlimited 

 101

Αποβατική δύναμη Landing force  102

Αποβατικό διάγραμμα Landing diagramme  103

Αποβατικό σκάφος Landing craft  104

Αποδιοργανωτικά 

πυρά 

Counterpreparation fire  105

Απόθεμα 

εξοικονόμησης 

Economic retention stock  106

Απόθεμα εφεδρείας Reserve supply  107



 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β – ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β2-7/55-375 

Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος 1 Αγγλικός όρος 2 Αρ. λημμ. 

Απόθεμα κάλυψης 

απρόβλεπτων αναγκών 

Contingency retention stock  108

Απόθεμα μάχης Battle reserve  109

Απόθεμα μονάδων Unit reserves  110

Απόκλιση Deviation  111

Αποκοπή Cutoff  112

Απολύμανση Decontamination  113

Απομακρυσμένη 

επεξεργασία 

Teleprocessing  855

Αποστρατιωτικοποιημ

ένη ζώνη 

Demilitarised zone  114

Απροσδιόριστο 

διακριτικό κλήσης 

Indefinite call sign  115

Απώλεια Casualty  116

Απώλεια εκτός μάχης Non-battle casualty  117

Απώλεια μάχης Battle casualty  118

Αριθμός φορτίου και 

μέσου 

Chalk number  119

Αρνητικό Negative  120

Αρνητικό αντίγραφο Copy negative  121

Αρχείο στοιχείων 

αιχμαλώτων πολέμου 

Prisoner of war personnel 

record 

 122

Αρχή ελέγχου 

εναέριου χώρου 

Airspace control authority  123

Αρχή ελέγχου 

συντονισμού 

Coordinating review 

authority 

 124

Αρχή επιχειρησιακού 

ελέγχου 

Operational control authority  125

Αρχή συντονισμού Coordinating authority  126

Αρχή τακτικής Tactical concept  821

Αρχηγός Επιτελείου Chief of Staff  127
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Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος 1 Αγγλικός όρος 2 Αρ. λημμ. 

Αρχική αναφορά 

φωτογραφικής 

ανάλυσης 

Initial photo interpretation 

report 

 128

Αρχική επιχειρησιακή 

ικανότητα 

Initial operational capability  129

Αρχική 

προγραμματισμένη 

αναφορά ερμηνείας 

Initial programmed 

interpretation report 

 130

Αρχική προσέγγιση Initial approach  131

Αρχική σάρωση 

διαδρομής 

Initial path sweeping  132

Αρχικό απόθεμα Initial reserves  133

Αρχικό προσχέδιο Initial draft plan  134

Αρχικό σημείο Initial point  135

Άσκηση Exercise  136

Άσκηση επί χάρτου Map exercise  137

Άσκηση 

συντονιζόμενη από το 

συμβούλιο αρχηγών 

επιτελείων 

JCS-coordinated exercise  138

Ασφάλεια Security  139

Ασφάλεια 

επικοινωνιών 

Communications security  140

Ασφάλεια 

επιχειρήσεων 

Operations security  142

Ασφάλεια 

ηλεκτρονικών 

Electronics security  143

Ασφάλεια 

πληροφοριών 

κατασκοπείας 

Counterintelligence  144

Ασφάλεια 

πληροφοριών 

σημάτων 

Signals intelligence  417
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Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος 1 Αγγλικός όρος 2 Αρ. λημμ. 

Ασφάλεια 

πληροφοριών στόχων 

Target intelligence  419

Ασφάλεια 

πληροφοριών 

τηλεμετρίας 

Telemetry intelligence  420

Ασφάλεια προστασίας Protective security  145

Ασφάλεια σημάτων Signal security  146

Ασφάλεια 

στρατηγικών 

πληροφοριών 

Strategic intelligence  735

Ασφάλεια τακτικών 

πληροφοριών 

Tactical intelligence  824

Ατομικά είδη ανάγκης Individual reserves  147

Αφαίρεση Cannibalise  148

Άφορτος στόχος υπό 

καταστροφή 

Uncharged demolition target  149

Βαθμός πυρηνικής 

επικινδυνότητας 

Degree of nuclear risk  150

Βαθμός πυρηνικού 

κινδύνου 

Degree of nuclear risk  150

Βάθος κατάρρευσης Collapse depth  151

Βάθος κρατήρα Crater depth  152

Βάρος λειτουργίας 

οχήματος 

Curb weight  153

Βαρύ φορτίο Heavy lift cargo  154

Βασικά εφόδια Essential supply  155

Βασική δέσμευση Basic undertaking  156

Βασική κατασκοπεία Basic intelligence  157

Βασική μελέτη 

ψυχολογικών 

επιχειρήσεων 

Basic psychological 

operations study 

 158

Βασική πληροφορία 

κατασκοπείας 

Basic intelligence  157



 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β – ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β2-10/55-375 

Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος 1 Αγγλικός όρος 2 Αρ. λημμ. 

Βασική τακτική 

οργάνωση 

Basic tactical organisation  159

Βασικό δίκτυο 

στρατιωτικών οδών 

Basic military route network  160

Βασικό σχέδιο Chart base  161

Βασικό φορτίο Essential cargo  162

Βασικός χάρτης Base map  163

Βιολογικό στοιχείο Biological agent  164

Βιολογικός 

παράγοντας 

Biological agent  164

Βιομηχανική 

ετοιμότητα 

Industrial preparedeness  345

Βολή 

αντιπυροβολικού 

Counterbattery fire  165

Βομβαρδισμός 

σάρωσης (Αεροπ.) 

Carpet bombing  501

Γέμιση Charge  166

Γενικευμένη 

πυρηνική, βιολογική 

και χημική προστασία 

Collective nuclear, biological 

and chemical protection 

 167

Γενικευμένος πόλεμος General war  168

Γενικό διακριτικό 

κλήσης 

Collective call sign  169

Γενικό φορτίο General cargo  170

Γραμμή ασφαλείας 

πυρηνικής εκρήξεως 

Nuclear safety line  171

Γραμμή πυρηνικής 

ασφαλείας 

Nuclear safety line  171

Γραμμικά αερόφυλλα Rope chaff  172

Γωνία εκτροπής Crab angle  173

Γωνία μετατροπής Conversion angle  174

Γωνιακός 

ανακλαστήρας 

Corner reflector  175
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Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος 1 Αγγλικός όρος 2 Αρ. λημμ. 

Δείκτης κάλυψης Coverage index  176

Δέκτης εικονολήπτη Camera magazine  177

Δεσμευμένη διαδρομή Reserved route  178

Δέσμευση εναερίου 

χώρου 

Airspace reservation  179

Δέσμη Sheaf  180

Δεσμίδα 

εικονογραφίας 

Imagery pack  181

Δημοσίευση 

Συμβουλίου Αρχηγών 

Επιτελείων 

Coordinating review 

authority 

 124

Διαβάθμιση Classification  182

Διαβάθμιση 

ασφαλείας 

Security classification  183

Διαβαθμισμένη 

πληροφορία 

Classified information  184

Διαβαθμισμένη 

σύμβαση 

Classified contract  758

Διαβαθμισμένο υλικό Classified matter  185

Διαβίβαση 

πληροφοριών 

Cross-tell  186

Διάγραμμα χωρικής 

κάλυψης 

Country cover diagram  187

Διαδρομή Route  188

Διαδρομή (νηοπομπής, 

φάλαγγας οχημάτων) 

Convoy route  189

Διαδρομή καθολικού 

ελέγχου 

Dispatch route  190

Διάδρομος ανόδου Clearway Climb corridor 191

Διάδρομος 

τροχοδρόμησης 

Taxiway  192

Διαθέσιμο 

αεροσκάφος μάχης 

Combat available aircraft  193
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Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος 1 Αγγλικός όρος 2 Αρ. λημμ. 

Διάθημα στόχου Target bearing  194

Διάθλαση ακτής Coastal refraction  195

Διάκριση στόχων Target discrimination  196

Διακριτικό κλήσης Call sign  197

Διακριτικό κλήσης 

πολλαπλής χρήσεως 

Collective call sign  169

Διακριτικό νηοπομπής Convoy title  198

Διασπορά Dispersion  199

Διασπορά 

ακτινοβολίας 

Radiation scattering  200

Διασταύρωση Crossing  201

Διαταγές ελέγχου 

εκπομπών 

Emission control orders  202

Διαταγή Command  217

Διαταγή αποφυγής 

πυρός 

Hold fire  203

Διαταγή δέσμευσης 

στόχου 

Engage  204

Διαταγή διακοπής 

πυρός 

Cease fire  205

Διαταγή διακοπής 

φόρτωσης 

Cease loading  206

Διαταγή μεταβολής 

στόχου 

Cease engagement  207

Διαταγή παύσης 

εστίασης (δέσμευσης) 

στόχου 

Cease engagement  207

Δίαυλος Channel  208

Δίαυλος διοικήσεως Chain of command  390

Διάφραγμα 

εικονολήπτη 

Camera window  209

Διαχείριση εναέριου 

χώρου 

Airspace management  210
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Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος 1 Αγγλικός όρος 2 Αρ. λημμ. 

Διεθνές διακριτικό 

κλήσης 

International call sign  211

Διεθνής ώρα International Time  212

Διείσδυση Infiltration  213

Διευθετήσεις 

υποστήριξης 

διοικητικής μέριμνας 

συνεργασίας 

Cooperative logistics support 

arrangements 

 214

Διευθυντής τακτικής 

αεροπορίας 

Tactical air director  215

Δίκτυο βασικών 

στρατιωτικών 

οδεύσεων 

Basic military route network  160

Διμερής υποδομή Bilateral infrastructure  216

Διοίκηση Command  217

Διοίκηση αεράμυνας Air defence command  218

Διοίκηση βάσης Base command  219

Διοίκηση μάχης Combatant Command  220

Διοίκηση περιοχής Area command  221

Διοικητής αεράμυνας Air defence commander  222

Διοικητής 

επιβιβαζόμενης 

μονάδας 

Chalk commander  223

Διοικητής μάχης Combattant Commander  224

Διοικητής νηοπομπής Convoy commodore  225

Διοικητής τακτικής 

αεροπορίας 

Tactical air commander  226

Διοικητική ιεραρχία Administrative chain of 

command 

 227

Διοικητική μέριμνα 

συνεργασίας 

Cooperative logistics  228

Διόρθωση Correction  229
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Διορθωτική 

συντήρηση 

Corrective maintanance  230

Διοχέτευση Canalisation  231

Διπλό πυροδοτικό 

κύκλωμα 

Dual-firing circuit  499

Δόγμα τακτικής 

αεροπορίας 

Tactical air doctrine  232

Δοκιμή λειτουργίας Service test  233

Δοκιμή πυροδότησης Captive firing  234

Δορυφορική και 

πυραυλική 

παρατήρηση 

Satellite and missile 

surveillance 

 235

Δορυφόρος 

επικοινωνιών 

Communications satelitte  236

Δόση ακτινοβολίας Radiation dose  237

Δράση πολιτικού 

χαρακτήρα 

Civic action  238

Δυνάμεις μάχης Combat forces  239

Δυνάμεις μη 

συμβατικού πολέμου 

Unconventional warfare 

forces 

 240

Δύναμη διαχείρισης 

φορτίων πολεμικού 

ναυτικού 

Navy Cargo Handling Force  241

Δύναμη ελάχιστου 

κινδύνου 

Minimum risk force  242

Δύναμη κάλυψης Covering force  243

Δύναμη σχεδιασμού Planning force  244

Δυναμικό μάχης Combat power  245

Δυνατότητα Capability  246

Εγγύς αεροπορική 

υποστήριξη 

Close air support  247

Εγγύς υποστήριξη Close support  248
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Έγκριση, 

εξουσιοδότηση 

Clear  393

Εθνική ασφάλεια National security  249

Εθνική ασφάλεια 

πληροφοριών 

National intelligence  251

Εθνική διοίκηση National command  250

Εθνική κατασκοπεία National intelligence  251

Εθνική πολιτική National policy  252

Εθνική στρατηγική National strategy  253

Εθνική υποδομή National infrastructure  254

Εθνικός αριθμός 

ονομαστικού υλικού 

National stock number  255

Εθνικός στόχος National objective  256

Ειδική δέσμη Special sheaf  257

Ειδικό φορτίο Special cargo  258

Εικόνα μάχης Combat camera  259

Εικονογραφία 

υπερύθρων (ακτίνων) 

Infrared imagery  260

Εκκαθαριστική 

επιχείρηση 

Clearing operation  319

Εκμετάλλευση 

δεδομένων 

εικονογραφίας 

Imagery exploitation  261

Έκτακτη κατάσταση 

αεράμυνας 

Air defence emergency  262

Εκτίμηση εθνικής 

ασφάλειας 

πληροφοριών 

National intelligence 

estimate 

 263

Εκτίμηση εθνικής 

κατασκοπείας 

National intelligence 

estimate 

 263

Εκτροπή Diversion  264

Εκχώρηση 

αρμοδιότητας 

Delegation of authority  265
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Ελεγκτής εναέριας 

κυκλοφορίας 

Air traffic controller  266

Ελεγκτής εναέριου 

χώρου 

Air controller  267

Ελεγκτής οπλικών 

συστημάτων αέρος 

Air weapons controller  268

Ελεγκτής τακτικού 

εναέριου χώρου 

Tactical air controller  269

Ελεγχόμενη 

ανταπόκριση 

Controlled response  270

Ελεγχόμενη αντίδραση Controlled response  270

Ελεγχόμενη διαδρομή Controlled route  271

Ελεγχόμενη όδευση Controlled route  271

Ελεγχόμενο υλικό Regulated item Controlled item 272

Ελεγχόμενος εναέριος 

χώρος 

Controlled airspace  273

Ελεγχόμενος πόλεμος Controlled war  274

Έλεγχος Command  217

Έλεγχος εκπομπών Emission control  275

Έλεγχος εναέριου 

χώρου 

Airspace control  276

Έλεγχος 

ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας 

Control of electromagnetic 

radiation 

 277

Έλεγχος κατάστασης 

όπλων 

Checkout  278

Έλεγχος 

λιμένος/στροφή δεξιά 

Check port / starboard  279

Ελιγμός Maneuver  280

Ελιγμός αναγνώρισης Identification maneuver  281

Έμμεσος φωτισμός Indirect illumination  282

Εμπρός άκρο περιοχής 

μάχης 

Forward edge of the battle 

area 

 283
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Εναέριος χώρος 

ΝΑΤΟ 

NATO airspace  284

Εναλλακτικό 

αεροδρόμιο 

Alternate aerodrome Alternate airfield 285

Ένδειξη θέσης πτώσης Crash position indicator  286

Ενδιάμεσο επίπεδο 

σχεδιασμού δυνάμεων 

Intermediate force planning 

level 

 287

Ενεργητική αεράμυνα Active air defence   288

Ενθυλάκωση Cocooning  289

Ενιαία διοίκηση Unified command  294

Ενιαία επιχείρηση Unified operation  290

Ενιαία ώρα Universal Time  291

Ενιαίο επιτελείο Integrated staff  292

Ενιαίος φορέας 

προμηθειών 

Coordinated procurement 

assignee 

 293

Ενοποιημένη διοίκηση Unified command  294

Ένστολες δυνάμεις Uniformed services  295

Ένστολο προσωπικό Uniformed services  295

Ένταση ακτινοβολίας Radiation intensity  296

Εντοπισμός στόχου Target acquisition  297

Εξασφάλιση Security  139

Εξασφάλιση 

επικοινωνιών 

Communications security  140

Εξέλιξη επιχείρησης 

κατασκοπείας 

Case  321

Εξοπλισμός ασφαλείας 

επικοινωνιών 

Communications security 

equipment 

 298

Εξοπλισμός 

εξασφάλισης 

επικοινωνιών 

Communications security 

equipment 

 298

Εξουδετέρωση 

ανατρεπτικών 

ενεργειών 

Countersubversion  299
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Εξουδετέρωση 

ναρκοπεδίου 

Countermining  300

Εξουσιοδότηση 

ελέγχου εναέριας 

κυκλοφορίας 

Air traffic control clearance  301

Επανορθωτική 

συντήρηση 

Corrective maintanance  230

Επείγουσα κατάσταση 

πολιτικής άμυνας 

Civil defence emergency  302

Επιβιβαζόμενα 

στρατεύματα 

Chalk troops  303

Επιβίβαση 

προσωπικού άμεσης 

συγκρότησης 

Cross-loading (personnel)  304

Επιβίωση μάχης Combat survival  305

Επίθεση αποκοπής Cutoff attack  306

Επίθεση εκτροπής Diversionary attack  307

Επιθετική επιστροφή Counteroffensive  308

Επιθυμητό φορτίο Wanted cargo  309

Επικαιρότητα Currency  310

Επικεφαλής 

αξιωματικός 

λογοκρισίας ενόπλων 

δυνάμεων  

Chief Army, Navy, Airforce, 

Marine Corps Censor 

 311

Επικίνδυνη 

προσέγγιση 

Near miss  312

Επικίνδυνο φορτίο Dangerous cargo  313

Επικοινωνιακός 

δορυφόρος 

Communications satelitte  236

Επιλεκτική 

ηλεκτρονική 

παρεμβολή 

Selective jamming  314

Επίπεδο πτήσης Crusing level  315
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Επίπτωση 

ηλεκτρομαγνητικού 

περιβάλλοντος 

Electromagnetic 

environment effects 

 316

Επιστράτευση Mobilisation  456

Επιτελάρχης Chief of Staff  127

Επιτήρηση μάχης Combat surveillance  317

Επιχειρήσεις χημικού 

πολέμου 

Chemical operations  935

Επιχειρήσεις 

ψυχολογικού 

χαρακτήρα 

Psychological operations  318

Επιχείρηση κάθαρσης Clearing operation  319

Επιχείρηση κατά 

ανταρτών 

Counterguerilla warfare  320

Επιχείρηση 

κατασκοπείας 

Case  321

Επιχείρηση 

στρατηγικής 

αερομεταφοράς 

Strategic air transport 

operation 

 322

Επιχείρηση τακτικής 

αερομεταφοράς 

Tactical air transport 

operation 

 323

Επιχείρηση τακτικής 

αεροπορίας 

Tactical air operation  324

Επιχειρησιακά 

χαρακτηριστικά 

Operational characteristics  325

Επιχειρησιακές 

δυνάμεις 

Operating forces  326

Επιχειρησιακή 

αξιολόγηση 

Operational evaluation  327

Επιχειρησιακή 

διαδικασία 

Operational procedure  328

Επιχειρησιακή 

διοίκηση 

Operational command  329
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Επιχειρησιακή 

ετοιμότητα 

Operational readiness  330

Επιχειρησιακή 

εφεδρεία 

Operational reserve  331

Επιχειρησιακή 

ιεραρχία 

Operational chain of 

command 

 332

Επιχειρησιακή 

τεκμηρίωση 

Operational documentation  333

Επιχειρησιακό 

απόθεμα 

Operational reserve  331

Επιχειρησιακό 

περιβάλλον 

Operational environment  334

Επιχειρησιακό 

πυραυλικό σύστημα 

Operational missile  338

Επιχειρησιακό σχέδιο Operation plan  335

Επιχειρησιακός 

έλεγχος 

Operational control  336

Επιχειρησιακός 

πολεμικός σχεδιασμός 

Operational level of war  337

Επιχειρησιακός 

πύραυλος 

Operational missile  338

Επιχειρησιακώς 

έτοιμος, -η, -ο 

Operationally ready  339

Εποπτευόμενη 

διαδρομή 

Supervised route  340

Ερμηνεία δεδομένων 

εικονογραφίας 

Imagery interpretation  341

Έρπουσα νάρκη Creeping mine  342

Ερτζιανή χοάνη Chemical horn  941

Εσωτερικές 

καταστάσεις εκτάκτου 

ανάγκης 

Domestic emergencies  343

Ετοιμότητα αεράμυνας Air defence readiness  344
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Ετοιμότητα 

βιομηχανικού 

δυναμικού 

Industrial preparedeness  345

Ευθύγραμμη μετωπική 

αναχαίτιση 

Collision course interception  346

Ευθύνη συντονισμού Coordination authority  347

Ευρετήριο σχεδίου Chart index  348

Ευρετήριο χάρτη Map index  349

Εύφλεκτο φορτίο Inflammable cargo  350

Εφόδια ημέρας μάχης Combat day of supply  351

Εφόδια μίας ημέρας One day's supply  352

Εχθρική ενέργεια Hostile act  353

Εχθροπραξία Hostile act  353

Ζώνη αεράμυνας Air defence region  354

Ζώνη αεροπορικής 

αναχαίτισης 

Air intercept zone  355

Ζώνη αναγνώρισης 

αεράμυνας 

Air defence identification 

zone 

 356

Ζώνη ελέγχου Control zone  357

Ζώνη εξαγωγής Extraction zone  358

Ζώνη επικοινωνιών Communications zone  359

Ζώνη θετικής 

αναγνώρισης και 

πληροφόρησης ραντάρ 

Positive identification and 

advisory zone 

 360

Ζώνη μάχης Combat zone  361

Ζώνη μάχης 

αεράμυνας 

Air defence battle zone  362

Ζώνη ολικής 

καταστροφής 

Demolition belt  363

Ζώνη σύγκλισης Convergence zone  364

Ζωτικό σημείο Critical point  481

Ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία 

Electomagnetic radiation  365
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Ηλεκτρομαγνητική 

παρείσδυση 

Electromagnetic intrusion  366

Ηλεκτρομαγνητική 

παρεμβολή 

Electromagnetic interference  367

Ηλεκτρομαγνητική 

συμβατότητα 

Electromagnetic 

compatibility 

 368

Ηλεκτρομαγνητική 

τρωτότητα 

Electromagnetic 

vulnerability 

 369

Ηλεκτρομαγνητικό 

περιβάλλον 

Electromagnetic 

environment 

 370

Ηλεκτρομαγνητικό 

φάσμα 

Electromagnetic spectrum  371

Ηλεκτρονικά αντι-

αντίμετρα 

Electronic counter-

countermeasures 

 372

Ηλεκτρονικά 

αντίμετρα 

Electronic countermeasures  373

Ηλεκτρονική 

αναγνώριση 

Electronic reconnaissance  374

Ηλεκτρονική 

ασφάλεια 

Electronics security  143

Ηλεκτρονική 

κατασκοπεία 

Electronics intelligence  375

Ηλεκτρονική 

μετάδοση 

εικονογραφίας 

Electronic imagery 

dissemination 

 376

Ηλεκτρονική μιμητική 

παραπλάνηση 

Electronic immitative 

deception 

 377

Ηλεκτρονική 

παραπλάνηση 

Electronic deception  378

Ηλεκτρονική 

παρεμβολή 

Jamming Electronic jamming 379

Ηλεκτρονική 

προκάλυψη 

Electronic masking  380
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Ηλεκτρονική 

προσομοιωτική 

παραπλάνηση 

Electronic simulative 

deception 

 381

Ηλεκτρονικός πόλεμος Electronic warfare  382

Ημέρα έναρξης 

επιχειρήσεων 

C-day  383

Ημέρα κινητοποίησης S-day  384

Ημιζωή Half-life  385

Ηπειρωτικός χώρος 

Ηνωμένων Πολιτειών 

Continental United States  386

Θαλαμίσκος Capsule  387

Θαλάσσια 

παρατήρηση 

Sea surveillance  388

Ιεράρχηση αιτημάτων 

άμεσης αεροπορικής 

αποστολής 

Priority of immediate 

mission requests 

 389

Ιεραρχία Chain of command  390

Ικανότητα 

αποσυμφόρησης 

Clearance capacity  391

Ίχνος συμπύκνωσης Condensation trail  392

Καθαρισμός Clear  393

Καθοδήγηση Guidance  394

Καθοδήγηση 

αδρανείας 

Inertial guidance  9

Καθοδήγηση με βάση 

ουράνια σώματα 

Celestial guidance  395

Καλλιέργεια σχέσης Cultivation  396

Κάλυμμα νέφωσης Cloud cover  397

Καλυμμένο ρήγμα Camouflet  398

Κάλυψη Coverage  399

Κάλυψη καθοδήγησης Guidance coverage  400

Κάλυψη φάλαγγας Column cover  401

Καμπύλη καταδίωξης Curve of pursuit  402
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Κανάλι Channel  208

Κανιβαλισμός Cannibalise  148

Κανονική ημέρα 

εφοδιασμού 

Standard day of supply  403

Καρτεσιανές 

συντεταγμένες 

Cartesian coordinates  404

Κασέτα Cassette  405

Καταγραφή 

δεδομένων 

εικονογραφίας 

Imagery data recording  406

Καταδρομικό 

εξοπλισμένο με 

κατευθυνόμενα 

βλήματα 

Guided missile cruiser  407

Κατάδυση 

εκκαθάρισης 

Clearance diving  408

Κατάλογος στόχων Target list  409

Καταλυτική επίθεση Catalytic attack  410

Καταλυτική προσβολή Catalytic attack  410

Καταλυτικός πόλεμος Catalytic war  411

Κατανομή στόχων Target allocation  412

Καταπέλτης Catapult  413

Καταπολέμηση 

τρομοκρατίας 

Terrorism combatting  414

Κατασκοπεία Intelligence  415

Κατασκοπεία 

ασφαλείας 

Security intelligence  612

Κατασκοπεία 

εικονογραφίας 

Imagery intelligence  421

Κατασκοπεία μάχης Combat intelligence  416

Κατασκοπεία 

σημάτων 

Signals intelligence  417
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Κατασκοπεία 

σημάτων ξένων 

οργάνων 

Foreign instrumentation 

signals intelligence 

 418

Κατασκοπεία στόχων Target intelligence  419

Κατασκοπεία 

τηλεμετρίας 

Telemetry intelligence  420

Κατασκοπευτική 

πληροφορία 

εικονογραφίας 

Imagery intelligence  421

Κατασκοπευτική 

φωτογραφία 

Photographic intelligence  422

Κατάσταση έκθεσης 

σε ακτινοβολία 

Radiation exposure state  423

Κατάσταση 

συντήρησης 

Caretaker status  424

Καταστολή αεράμυνας Air defence suppression  425

Καταστροφή ναρκών Countermine  426

Κατευθυνόμενο βλήμα Cruise missile  427

Κατηγορίες 

δεδομένων 

Categories of data  428

Κατηγοριοποίηση 

στόχων 

Target classification  831

Καυστήρας Combustor  429

Κενό φάλαγγας Column gap  430

Κεντρική ομάδα 

ανάλυσης 

Central analysis team  431

Κεντρική προμήθεια Central procurement  432

Κεντρικός έλεγχος Centralised control  752

Κεντρικός πόλεμος Central war  433

Κεντρικός 

υπολογιστής 

δεδομένων αέρος 

Central air data computer  434
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Κεντρικώς 

διαχειριζόμενο 

στοιχείο 

Centrally managed item  435

Κέντρο διεύθυνσης 

τακτικής αεροπορίας 

Tactical air direction center  436

Κέντρο διοίκησης 

αεράμυνας 

Air defence direction centre  437

Κέντρο έκρηξης Center of burst  438

Κέντρο ελέγχου 

αεράμυνας 

Air defence control centre  439

Κέντρο ελέγχου 

εναέριας κυκλοφορίας 

Air traffic control center  440

Κέντρο ελέγχου 

περιοχής 

Area control centre  441

Κέντρο ελέγχου 

τακτικού εναέριου 

χώρου 

Tactical air control center  442

Κέντρο επικοινωνιών Communications center  443

Κέντρο επιχειρήσεων 

τακτικής αεροπορίας 

Tactical air operations centre  444

Κέντρο 

πληροφόρησης μάχης 

Combat information centre  445

Κέντρο 

πληροφόρησης 

πτήσεων 

Flight information center  446

Κέντρο 

πληροφοριακής 

οπτικής υποστήριξης 

μάχης 

Combat Visual Information 

Support Centre 

 447

Κέντρο 

πυροβολαρχίας 

Battery centre  448

Κέντρο 

σηματοδότησης 

Signal center  449
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Κέντρο σημάτων Signal center  449

Κέντρο τακτικής 

αεροπορικής 

διοίκησης 

Tactical air command center  450

Κέντρο τακτικών 

επιχειρήσεων 

Tactical operations centre  451

Κέντρο 

τηλεπικοινωνιών 

Telecommunications center  452

Κίνδυνοι 

ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας 

Electromagnetic radiation 

hazards 

 453

Κίνηση 

αντιπερισπασμού 

Countermove  454

Κινητικότητα Mobility  455

Κινητοποίηση Mobilisation  456

Κινητοποίηση 

βιομηχανικού 

δυναμικού 

Industrial mobilisation  457

Κλάδος στρατοπέδου 

αιχμαλώτων πολέμου 

Prisoner of war branch camp  458

Κλάρα Clara  459

Κλειδί ερμηνείας 

δεδομένων 

εικονογραφίας 

Imagery interpretation key  460

Κλείσιμο Closure  461

Κλειστή περιοχή Closed area  462

Κλήση Challenge  650

Κλίμακα Scale  463

Κλίμακα γραφικής 

απεικόνισης 

Graphic scale  464

Κλίμακα μετατροπής Conversion scale  465



 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β – ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β2-28/55-375 

Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος 1 Αγγλικός όρος 2 Αρ. λημμ. 

Κλιμακωτός 

μεγεθυντής έντασης 

εικόνων 

Cascade image intensifier  466

Κλινική Clinic  467

Κοινή προμήθεια Joint purchase  468

Κοινή υποδομή Common infrastructure  469

Κοινό αμυντικό δόγμα Combined doctrine  770

Κοινό επιτελείο Joint staff  470

Κοπτήρας Cutter  471

Κορυφή Summit  472

Κορυφή πυρηνικού 

νέφους 

Cloud top height  473

Κρατήρας Crater  474

Κρίσιμα εφόδια και 

υλικά 

Critical supplies and 

materials 

 475

Κρίσιμη ζώνη Critical zone  476

Κρίσιμη μάζα Critical mass  477

Κρίσιμη πληροφορία Critical information  478

Κρίσιμη πληροφορία 

κατασκοπείας 

Critical intelligence  479

Κρίσιμη ταχύτητα Critical speed  480

Κρίσιμο σημείο Critical point  481

Κρίσιμο υλικό Critical item  482

Κρίσιμο ύψος Critical altitude  483

Κρίσιμος κόμβος Critical node  484

Κριτική αναφορά Critic report  485

Κρυογενικό υγρό Cryogenic liquid  486

Κρυπτογραφημένο 

τμήμα 

Cryptopart  487

Κρυπτογράφηση Cipher  488

Κρυπτογραφική 

ανάλυση 

Cryptanalysis  489
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Κρυπτογραφική 

ασφάλεια 

Cryptosecurity  490

Κρυπτογραφικό υλικό Cryptomaterial  495

Κρυπτοδίαυλος Cryptochannel  491

Κρυπτολόγηση Cryptanalysis  489

Κρυπτολογία Cryptology  492

Κρυπτολογικός Cryptologic  493

Κρυπτοσύστημα Cryptosystem  494

Κρυπτοϋλικό Cryptomaterial  495

Κύκλος κατασκοπείας Intelligence cycle  496

Κύκλος ολοκλήρωσης 

πράξης κίνησης 

Turnaround cycle  497

Κύκλωμα Circuit  498

Κύκλωμα διπλής 

πυροδότησης 

Dual-firing circuit  499

Κύκλωμα οπλισμού Cocking circuit  500

Κυλινδρούμενος 

βομβαρδισμός 

(Πυροβολ.) 

Carpet bombing  501

Κυλλίβας Carriage  502

Κυλλίβας όπλου Gun carriage  503

Κυτίο μεταφοράς 

φορτίου 

Cargo transporter  504

Κυψέλη Cell  505

Κώδικας Code  506

Κωδική λέξη Code word  507

Κωδικός αναφοράς 

χάρτη 

Map reference code  508

Κωδικός αριθμός 

ονομαστικού κατά 

ΝΑΤΟ 

NATO code number  509

Κώνος σιγής Cone of silence  510

Λειτουργία σύζευξης Coupled mode  511
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Λιμένας 

συγκέντρωσης 

νηοπομπής 

Convoy assembly port  512

Λογοκρισία 

αιχμαλώτων πολέμου 

Prisoner of war censorship  513

Λυκαυγές Twilight  514

Μαχητική ετοιμότητα Combat readiness  515

Μαχητικό αεροσκάφος 

αεράμυνας αίθριου 

καιρού 

Clear weather air defence 

fighter 

 516

Μέγιστος φόρτος Capacity load  517

Μεμονωμένα είδη 

ανάγκης 

Individual reserves  147

Μεμονωμένο απόθεμα Contingency retention stock  108

Μέση ώρα Γκρήνουιτς Greenwich Mean Time  518

Μέσο σημείο 

πρόσκρούσης 

Mean point of impact  519

Μέσος πυρηνικός 

κίνδυνος 

Moderate nuclear risk  520

Μέτρα υποστήριξης 

ηλεκτρονικού πολέμου 

Electronic warfare support 

measures 

 521

Μέτρο μονομερούς 

αφοπλισμού (κατά 

παρέκταση)  

Unilateral arms control 

measure 

 522

Μέτρο μονομερούς 

ελέγχου οπλικών 

συστημάτων 

Unilateral arms control 

measure 

 522

Μη καταναλισκόμενο 

απόθεμα 

Economic retention stock  106

Μη στρατιωτική 

πυρηνική δύναμη 

Civil nuclear power  523

Μη συμβατικός 

πόλεμος 

Unconventional warfare  524
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Μήκος φάλαγγας Column length  525

Μήνυμα εκφόρτωσης 

φορτίου 

Cargo outturn message  526

Μοίρα ελέγχου 

τακτικής αεροπορίας 

Tactical air control squadron  527

Μοίρες ελέγχου 

επιχειρήσεων από 

αεροπλανοφόρο 

Carrier air group  528

Μονάδα Unit  529

Μονάδα ομάδας 

βομβών 

Cluster bomb unit  530

Μυστική επιχείρηση Clandestine operation  531

Νάρκη συνδυασμένης 

πυροδότησης 

Combination influence mine  532

Νάρκη συνδυαστικής 

πυροδότησης 

Combination influence mine  532

Ναρκοπέδιο 

απαγόρευσης 

Closure minefield  533

Νέφος συμπύκνωσης Condensation cloud  534

Νηοπομπή Convoy  535

Νηοπομπή 

ακτογραμμής 

Coastal convoy  536

Νομικό σύνορο De jure boundary  783

Όδευση Route  188

Οδηγίες διαχείρισης 

σημάτων 

Signal operation instructions  537

Οδός ελεγχόμενης 

κυκλοφορίας 

Dispatch route  190

Οθόνη τονικής 

εκτυπωτικής 

διαβάθμισης 

Halftone screen  538

Ολική καταστροφή Demolition  539

Ολικό δυναμικό Capability  246
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Ολικό δυναμικό του 

εχθρού 

Enemy capability  540

Ομάδα Cluster  541

Ομάδα ελέγχου μάχης Combat control team  542

Ομάδα ελέγχου 

τακτικής αεροπορίας 

Tactical air control group  543

Ομάδα επαφής 

ελέγχου τακτικής 

αεροπορίας 

Tactical air control party  544

Ομάδα επιχειρήσεων 

ελέγχου τακτικής 

αεροπορίας 

Tactical air control 

operations team 

 545

Ομάδα κεντρικού 

σχεδιασμού 

Central planning team  546

Ομάδα υποβρυχίων 

καταστροφών 

Underwater demolition team  547

Ομοσπονδιακός 

αριθμός ονομαστικού 

υλικού 

Federal Stock Number  548

Οξεία δόση 

ακτινοβολίας 

Acute radiation dose  549

Οπτική πληροφόρηση Visual information  550

Οπτικό διακριτικό 

κλήσης 

Visual call sign  551

Όργανο απεικόνισης 

οριζόντιας 

κατάστασης 

Horizontal situation indicator  552

Όρια κέντρου βάρους Center of gravity limits  553

Οριζόντιο σφάλμα Horizontal error  554

Όριο ακτογραμμής Coastal frontier  555

Όριο ελέγχου εναέριου 

χώρου 

Airspace control boundary  556

Οροφή Ceiling  557
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Ουράνια σφαίρα Celestial sphere  558

Οφρύς Crest  559

Όχημα Vehicle  560

Όχημα ειδικού 

εξοπλισμού 

Special equipment vehicle  561

Όχημα ειδικού ρόλου Special purpose vehicle  562

Όχημα μάχης Combat vehicle  563

Όχημα μεταφοράς Transport vehicle  564

Όχημα μεταφοράς 

φορτίου 

Cargo carrier  565

Όχημα μηχανικής 

υποστήριξης μάχης 

Combat enginner vehicle  566

Παθητική αεράμυνα Passive air defence  567

Παραβολή Collation  568

Παράγοντας χημικού 

πολέμου 

Chemical warfare agent  569

Παράθεση Collocation  570

Παράθυρο Window  571

Παράκαμψη Diversion  264

Παρακολούθηση 

ασφαλείας 

επικοινωνιών 

Commuinications security 

monitoring 

 572

Παρακολούθηση 

εξασφάλισης 

επικοινωνιών 

Commuinications security 

monitoring 

 572

Παραλλαγή Camouflage  573

Παράλληλη δέσμη Parallel sheaf  574

Παράλληλη διαδρομή Lateral route  608

Παράλληλο επιτελείο Parallel staff  575

Παραπλανητική 

κίνηση 

Demonstration  576

Παρασιτοκτόνο Herbicide  916

Παρασύνθημα Countersign  577
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Παρατήρηση Surveillance  578

Παρατήρηση αέρος Air surveillance  579

Παρατηρητής Spotter  580

Παρατηρητής 

τακτικής αεροπορίας 

Tactical air observer  581

Παρεμβολή 

αντανακλάσεως 

ραντάρ 

Radar clutter  582

Περιβάλλον εδάφους 

αεράμυνας 

Air defence ground 

environment 

 583

Περίγραμμα Neatliness  584

Περιγραφή 

προμήθειας 

Purchase description  585

Περιγραφή στόχου Target description  586

Περιορισμένος 

πόλεμος 

Limited war  587

Περιορισμοί εναέριου 

χώρου 

Airspace restrictions  588

Περιοχή αεράμυνας Air defence area  589

Περιοχή αρχικής 

προσέγγισης 

Initial approach area  590

Περιοχή δράσης 

αεράμυνας 

Air defence action area  591

Περιοχή δύναμης 

κάλυψης 

Covering force area  592

Περιοχή εκτέλεσης 

τακτικών 

επιχειρήσεων 

Tactical operations area  593

Περιοχή ελέγχου Control area  594

Περιοχή ελέγχου 

εναέριου χώρου 

Airspace control area  595

Περιοχή επιχειρήσεων 

αεράμυνας 

Air defence operations area  596
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Περιοχή μάχης Combat area  597

Περιοχή 

πληροφόρησης 

πτήσεων 

Flight Information Region  598

Περιοχή προσπέλασης 

βομβαρδισμού 

Critical zone  476

Περιοχή προφύλαξης Caution area  599

Περιοχή 

σηματοδότησης 

Signal area  600

Περιοχή σημάτων Signal area  600

Περίπολος 

αναγνώρισης 

Reconnaissance patrol  62

Περίπολος μάχης Combat patrol  601

Περιφέρεια αεράμυνας Air defence division  602

Πηγή Source  603

Πίνακας 

διαθεσιμότητας 

αποβατικών σκαφών 

Landing craft availability 

table 

 604

Πίνακας κατανομής 

αποβατικών σκαφών 

και αμφιβίων 

οχημάτων 

Landing craft and aphibious 

vehicle assignment table 

 605

Πίνακας στοιχείων 

στόχων 

Target array  606

Πιστοποίηση 

ασφαλείας 

Security certification  607

Πλευρική διαδρομή Lateral route  608

Πλήρης έλεγχος Full command  609

Πληροφόρηση Information  610

Πληροφορία Information  610

Πληροφορία άμεσης 

εκμετάλλευσης 

Current intelligence  611
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Πληροφορία 

κατασκοπείας 

ασφαλείας 

Security intelligence  612

Πληροφορία 

κρυπτογραφίας 

Cryptographic information  613

Πληροφορίες 

κατασκοπείας 

πολιτικής άμυνας 

Civil defence intelligence  614

Πληροφορίες 

κατασκοπείας 

πυρηνικού 

ενδιαφέροντος 

Radiation intelligence  615

Πληροφορίες μάχης Combat information  616

Πληροφοριοδότης Informant Informer 617

Πλοίο αεράμυνας Air defence ship  618

Πλοίο επιχειρησιακής 

αεροπορικής 

καθοδήγησης 

Fighter direction ship  619

Πολεμική ετοιμότητα 

πολιτών 

Civilian preparedness for 

war 

 620

Πολεμική κατάσταση 

εκτάκτου ανάγκης 

Emergency in war  621

Πολιτικές αναταραχές Civil disturbances  622

Πολιτικές μεταφορές Civil transportation  623

Πολιτικές υποθέσεις Civil affairs  624

Πολιτική άμυνα Civil defence  625

Πολιτική αναταραχή Civil disturbance  626

Πολιτική ελέγχου 

εκπομπών 

Emission control policy  627

Πολιτική λογοκρισία Civil censorship  628

Πολιτική υπόθεση Civil affair  629

Πολιτικό λυκαυγές Civil twilight  630
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Πολιτικό όχημα 

στρατιωτικής χρήσης 

Commercial vehicle  631

Πολιτικός 

κρατούμενος 

Civilian internee  632

Πολύτιμο φορτίο Valuable cargo  633

Πόροι υποστήριξης 

συστήματος 

κινητικότητας 

Mobility system support 

resources 

 634

Ποσότητα νέφωσης Cloud amount  635

Πραγματικός χρόνος Real time  636

Πρακτορείο Agency  878

Πρόβλεψη δυνάμεων Force sourcing  637

Προβολική απεικόνιση 

στοιχείων πτήσης 

Head-up display  638

Πρόγραμμα 

ετοιμότητας 

βιομηχανικού 

δυναμικού 

Industrial preparedeness 

programme 

 639

Προγραμματισμένες 

δυνάμεις 

Programmed forces  640

Προειδοποίηση 

πυρηνικού πλήγματος 

Nuclear strike warning  641

Προκάλυψη Masking  642

Προκεχωρημένη 

αερομεταφορά 

τραυματιών 

Forward aeromedical 

evacuation 

 643

Προκεχωρημένη 

αεροπορική ιατρική 

βάση 

Aeromedical staging unit  644

Προκεχωρημένη θέση 

ελέγχου αεροπορίας 

Forward air control post  645

Προκεχωρημένη 

περιοχή 

Forward area  646
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Προκεχωρημένο 

σημείο οπλισμού και 

ανεφοδιασμού 

καυσίμων 

Forward arming and 

refuelling point 

 647

Προκεχωρημένος 

παρατηρητής 

Forward observer  648

Προκεχωρημένος 

παρατηρητής 

αεροπορίας 

Forward air controller  649

Πρόκληση Challenge  650

Πρόκληση 

ηλεκτρονικής 

παρεμβολής 

Jamming Electronic jamming 379

Προληπτική 

συντήρηση 

Preventive maintenance  651

Προληπτικός πόλεμος Preventive war  652

Προμήθεια Purchase  653

Προοδευτική βολή 

όλμων 

Creeping barrage  654

Προοδευτική βολή 

πυροβολικού 

Creeping barrage  654

Προσδετήρας φορτίου Cargo sling  655

Προσεγγιστικός του 

πραγματικού χρόνος 

Near real time  808

Πρόσκτηση Collection  Αcquisition 656

Προστασία C3 C3-protection  657

Προστατευτική 

κάλυψη πυρός 

Firepower umbrella  658

Προσχεδιασμένη 

πυρηνική υποστήριξη 

Preplanned nuclear support  659

Προσχέδιο Draft plan  660
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Προσωπικός 

ραδιοφάρος 

εντοπισμού 

Personal locator beacon  661

Προτεραιότητα 

εκτάκτου ανάγκης 

Emergency priority  662

Προτεραιότητα 

στόχων 

Target priority  663

Πρότυπο Standard  664

Πυκνομετρικό 

υψόμετρο 

Density altitude  665

Πυρ κατόπιν αιτήσεως Call fire  666

Πυρά εγγύς 

υποστήριξης 

Close supporting fire  667

Πυρά κάλυψης Covering fire  668

Πυρά κατά εχθρικών 

όπλων 

Counterfire  669

Πυρά υποστήριξης Supporting fire  670

Πυρηνική ακτινοβολία Nuclear radiation  671

Πυρηνική δύναμη Nuclear power  672

Πυρηνική ισορροπία Nuclear stalemate  673

Πυρηνική υποστήριξη Nuclear support  674

Πυρηνικός 

αντιδραστήρας 

Nuclear reactor  675

Πυρηνικός κίνδυνος 

εκτάκτου ανάγκης 

Emergency nuclear risk   676

Πυροκροτητήρας Igniter  69

Πυροτεχνικός 

μηχανισμός 

Pyrotechnic mechanism  677

Ραδιοφάρος 

εντοπισμού εκτάκτου 

ανάγκης 

Emergency locator beacon  678
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Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος 1 Αγγλικός όρος 2 Αρ. λημμ. 

Ραδιοφάρος 

εντοπισμού σημείου 

πτώσης 

Crash locator beacon  679

Ραντάρ Radar  680

Ραντάρ επιτήρησης 

μάχης 

Combat surveillance radar  681

ΡΒΧ άμυνα NBC defence  682

ΡΒΧ επιχείρηση Chemical, biological and 

radiological operation 

 683

Ρύθμιση εικονολήπτη Camera calibration  684

Ρυθμισμένη εστιακή 

απόσταση 

Calibrated focal length  685

Ρυθμισμένη ταχύτητα 

αέρος 

Calibrated airspeed  686

Ρυθμισμένο ύψος Calibrated altitude  687

Ρυθμός δόσης 

ακτινοβολίας 

Radiation dose rate  688

Ρυθμός εκκαθάρισης Clearance rate  689

Ρυθμός λειτουργίας 

εικονολήπτη 

Camera cycling rate  690

Σάρωση ελέγχου Check sweeping  691

Σειριακός 

σχηματισμός 

αεροπορικής 

αναχαίτισης 

Combat trail  692

Σήμα Signal  693

Σημάδι 

παραλληλισμού 

Collimating mark  694

Σηματοδοτημένη 

διαδρομή 

Signed route  695

Σημειακή ηλεκτρονική 

παρεμβολή 

Spot jamming  696
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Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος 1 Αγγλικός όρος 2 Αρ. λημμ. 

Σημείο αγκίστρωσης 

φορτίου 

Cargo tie-down point  697

Σημείο αλλαγής 

στοχοδότησης 

Crossover point  698

Σημείο διασταύρωσης Crossing area  699

Σημείο διείσδυσης Coast-in point  700

Σημείο ελέγχου Control point  701

Σημείο λύσης 

νηοπομπής 

Convoy dispersal point  702

Σημείο προσέγγισης 

στόχου 

Target approach point  703

Σημείο συγκέντρωσης 

αιχμαλώτων πολέμου 

Prisoner of war collecting 

point 

 704

Σημείο συλλογής Collecting point  705

Σημείο συντονισμού Coordinating point  706

Σημείο φόρτωσης Charging point  707

Σκάφη 

προτοποθέτησης 

Maritime Prepositioning 

Ships 

 708

Σκάφος 

πληροφόρησης μάχης 

Combat information ship  709

Σποραδική καύση Chuffing  710

Σταθμός αέρος Air station  711

Σταθμός απολύμανσης Decontamination station  712

Σταθμός εικονολήπτη Camera station  713

Σταθμός κάθαρσης Cleansing station  714

Στενή συνοδεία 

νηοπομπής 

Convoy through escort  715

Στίγμα Checkpoint  716

Στοιχεία υποστήριξης 

δυνάμεων μάχης 

Combat service support 

elements 

 717

Στοιχείο Cell  505
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Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος 1 Αγγλικός όρος 2 Αρ. λημμ. 

Στοιχείο υποστήριξης 

ομάδας επαφής 

ελέγχου τακτικής 

αεροπορίας 

Tactical air control party 

support team 

 718

Στοχοθέτηση Targeting  719

Στόχος Target  720

Στόχος υπό 

δεσμευμένη 

καταστροφή 

Reserved demolition target  721

Στόχος υπό 

καταστροφή 

Demolition target  722

Στόχος υπό 

καταστροφή πλήρης 

φορτίου 

Charged demolition target  723

Στρατεύματα Troops  724

Στρατεύματα 

διοικητικής μέριμνας 

Service troops  725

Στρατεύματα κάλυψης Covering troops  726

Στρατεύματα μάχης Combat troops  727

Στρατεύματα σώματος 

στρατού 

Corps troops  728

Στρατεύματα 

υποστήριξης μάχης 

Combat support troops  729

Στρατηγική Strategy  730

Στρατηγική 

αερομεταφορά 

Strategic air transport  731

Στρατηγική αποστολή Strategic mission  732

Στρατηγική αρχή Strategic concept  733

Στρατηγική θεώρηση Strategic concept  733

Στρατηγική 

κατασκοπεία 

Strategic intelligence  735

Στρατηγική 

κινητικότητα 

Strategic mobility  734
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Στρατηγική 

πληροφορία 

κατασκοπείας 

Strategic intelligence  735

Στρατηγική 

συγκέντρωση 

Strategic concentration  736

Στρατηγικό 

πλεονέκτημα 

Strategic advantage  737

Στρατηγικό υλικό Strategic material  738

Στρατηγικός 

αεροπορικός πόλεμος 

Strategic air warfare  739

Στρατηγικός 

πολεμικός σχεδιασμός 

Strategic level of war  740

Στρατηγικός χάρτης Strategic map  741

Στρατιωτική δοκιμή Troop test  742

Στρατιωτική 

δραστηριότητα 

πολιτικού χαρακτήρα 

Military civic action  743

Στρατιωτική πυρηνική 

δύναμη 

Military nuclear power  744

Στρατιωτική 

στρατηγική 

Military strategy  745

Στρατόπεδο Camp  746

Στρατόπεδο 

αιχμαλώτων πολέμου 

Prisoner of war camp  747

Στρατόπεδο πολιτικών 

κρατουμένων 

Civilian internee camp  748

Συγκαλυμμένη 

επιχείρηση 

Covert operation  749

Συγκάλυψη Cover  750

Συγκέντρωση στόχων Target concentration  751

Συγκεντρωτικός 

έλεγχος 

Centralised control  752

Συγκλίνουσα δέσμη Converged sheaf  753
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Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος 1 Αγγλικός όρος 2 Αρ. λημμ. 

Σύγκλιση Convergence  754

Σύγκλιση χάρτη Map convergence  755

Συλλογή Collection  Αcquisition 656

Σύμβαση δαπανών Cost contract  756

Σύμβαση δαπανών 

πλέον καθορισμένης 

αμοιβής 

Cost-plus a fixed fee contract  757

Σύμβαση 

διαβαθμισμένου 

περιεχομένου 

Classified contract  758

Σύμβαση επιμερισμού 

δαπανών 

Cost sharing contract  759

Σύμβαση 

Τυποποίησης ΝΑΤΟ 

NATO Standardisation 

Agreement 

 760

Συμβατικές δυνάμεις Conventional forces  761

Συμβατικό οπλικό 

σύστημα 

Conventional weapon  762

Συμβατικός οπλισμός Conventional weapon  762

Σύμπλεγμα στόχων Target complex  763

Συμφωνία πολιτικών 

υποθέσεων 

Civil affairs agreement  764

Σύνδεσμος Cutout  765

Σύνδεσμος 

πληροφόρησης 

τακτικών δεδομένων 

τύπου Α 

Tactical data information 

link-Α 

 766

Σύνδεσμος 

πληροφόρησης 

τακτικών δεδομένων 

τύπου Β 

Tactical data information 

link-B 

 767

Συνδυασμένη δύναμη Combined force  768

Συνδυασμένη 

επιχείρηση 

Combined operation  769
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Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος 1 Αγγλικός όρος 2 Αρ. λημμ. 

Συνδυασμένο 

αμυντικό δόγμα 

Combined doctrine  770

Συνδυασμένο 

επιτελείο 

Combined staff  771

Συνδυασμένο 

κύκλωμα 

Combination circuit  774

Συνδυασμός 

κυκλωμάτων 

Circuitry  772

Συνδυασμός στοιχείων 

αποστολής - 

απαιτούμενης 

προσπάθειας 

Combination mission/level 

of effort-oriented items 

 773

Συνδυαστικό κύκλωμα Combination circuit  774

Συνδυαστικό κύκλωμα 

πυροδότησης 

Combination firing circuit  775

Συνεργασία πολιτικών 

και στρατιωτικών 

αρχών 

Civil-military co-operation  776

Συνεργατική 

προμήθεια 

Collaborative purchase  777

Συνεχής ηχώ Clutter  778

Συνθήκες ετοιμότητας 

για πολιτικές 

αναταραχές 

Civil disturbance readiness 

conditions 

 779

Συνθήκες 

προειδοποίησης 

αεράμυνας 

Air defence warning 

conditions 

 780

Σύνθημα Password  781

Συνοδεία νηοπομπής Convoy escort  782

Συνοδεία φάλαγγας 

(οχημάτων) 

Convoy escort  782

Σύνολο κυκλωμάτων Circuitry  772

Σύνορο de jure De jure boundary  783



 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β – ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β2-46/55-375 
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Συντελεστής 

σύγκλισης 

Convergence factor  784

Συντελεστής 

συσχέτισης 

Correlation factor  785

Συντεταγμένες Coordinates  786

Συντονισμένη άσκηση Coordinated exercise  787

Συντονισμένη βολή 

φωτισμού 

Coordinated illumination fire  788

Συντονισμένη ενιαία 

ώρα 

Coordinated Universal Time  789

Συντονισμένη επίθεση Coordinated attack  790

Συντονισμένο 

προσχέδιο 

Coordinated draft plan  791

Σύστημα Teleran Teleran system  792

Σύστημα δικτύου, 

αλυσίδας, κυψελών 

Net, chain, cell system  793

Σύστημα ελέγχου 

εναέριου χώρου 

Airspace control system  794

Σύστημα ελέγχου 

τακτικής αεροπορίας 

Tactical air control system  795

Σύστημα στόχων Target system  796

Σύστημα σχεδιασμού 

προσωπικού σε 

περίοδο πολέμου 

Wartime manpower planning 

system 

 797

Σύστημα τακτικής 

επεξεργασίας και 

ερμηνείας 

πληροφοριών 

Tactical information 

processing and interpretation 

system 

 798

Σύστημα υπέρυθρης 

γραμμικής σάρωσης 

Infrared linescan system  799

Συστήματα ελέγχου 

εναέριας κυκλοφορίας 

και προσγείωσης 

Air traffic control and 

landing systems 

 800
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Συστοιχία Cluster  541

Συσχέτιση Correlation  801

Συσχέτιση δεδομένων 

εικονογραφίας 

Imagery correlation  802

Σφάλμα βολής Delivery error  803

Σφάλμα διασποράς Dispersion error  804

Σχέδιο εκστρατείας Campaign plan  805

Σχέδιο συλλογής Collection plan  806

Σχεδιοχάρτης Map chart  807

Σχεδόν πραγματικός 

χρόνος 

Near real time  808

Σχέσεις μεταξύ 

πολιτικών και 

στρατιωτικών αρχών 

Civil-military relations  809

Σχηματισμός 

φάλαγγας 

Column formation  810

Σώμα αεροσκάφους Clean aircraft  811

Σωρευτική δράση 

χημικών παραγόντων 

Chemical agent cumulative 

action 

 812

Τάγμα διαχείρισης 

φορτίων πολεμικού 

ναυτικού 

Navy Cargo Handling 

Batallion 

 813

Τακτικά στρατεύματα Tactical troops  814

Τακτική αεροπορική 

αναγνώριση 

Tactical air reconnaissance  815

Τακτική αεροπορική 

διοίκηση 

Tactical air command  816

Τακτική αεροπορική 

δύναμη 

Tactical air force  817

Τακτική αεροπορική 

επιχείρηση 

Tactical air operation  324

Τακτική αεροπορική 

υποστήριξη 

Tactical air support  818
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Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος 1 Αγγλικός όρος 2 Αρ. λημμ. 

Τακτική διοίκηση Tactical command  819

Τακτική εκτροπή Tactical diversion  820

Τακτική θεωρία Tactical concept  821

Τακτική κατασκοπεία Tactical intelligence  824

Τακτική μονάδα Tactical unit  822

Τακτική περιοχή 

ευθύνης 

Tactical area of 

responsibility 

 823

Τακτική πληροφορία 

κατασκοπείας 

Tactical intelligence  824

Τακτική στρατιωτική 

δύναμη 

Tactical troops  814

Τακτικό αεροπορικό 

δόγμα 

Tactical air doctrine  232

Τακτικό 

αναγνωριστικό κλήσης 

Tactical call sign  826

Τακτικό απόθεμα Tactical reserve  825

Τακτικό διακριτικό 

κλήσης 

Tactical call sign  826

Τακτικός έλεγχος Tactical control  827

Τακτικός ναυτικός 

σχηματισμός 

Carrier striking force  828

Τακτικός πολεμικός 

σχεδιασμός 

Tactical level of war  829

Ταξινόμηση γεφυρών 

και οχημάτων 

Classification of bridges and 

vehicles 

 830

Ταξινόμηση στόχων Target classification  831

Ταξινόμηση 

στρατιωτικού φορτίου 

Military load classification  832

Ταξινόμηση φορτίων 

(φόρτος μάχης) 

Cargo classification  833

Ταυτόχρονη εμπλοκή Simultaneous engagement  834

Ταχυδρομικός 

δορυφόρος 

Courier  835
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Ταχύτητα νηοπομπής Convoy speed  836

Τελική προσέγγιση Final approach  837

Τελικό σχέδιο Final plan  838

Τερματική περιοχή 

ελέγχου 

Terminal control area  839

Τερματική περιοχή 

νηοπομπής 

Convoy terminal area  840

Τερματικό 

επικοινωνίας 

Communications terminal  841

Τερματικό σημείο 

επικοινωνιών 

Communications terminal  841

Τεχνητή διαμόρφωση Culture formation  842

Τεχνητό σεληνόφως Artificial moonlight  843

Τεχνητός φωτισμός 

ημέρας 

Artificial daylight  844

Τεχνικά 

χαρακτηριστικά 

Technical characteristics  845

Τεχνική ανάλυση Technical analysis  846

Τεχνική αξιολόγηση Technical evaluation  847

Τεχνική έρευνα Technical survey  848

Τεχνική κατασκοπεία Technical intelligence  849

Τεχνική περιγραφή Technical specification  851

Τεχνική πληροφόρηση Technical information  850

Τεχνική πληροφορία Technical information  850

Τεχνική προδιαγραφή Technical specification  851

Τεχνική συνδρομή Technical assistance  852

Τεχνική τεκμηρίωση Technical documentation  853

Τεχνική υποστήριξη Technical assistance  852

Τηλεδιάσκεψη Teleconference  854

Τηλε-επεξεργασία Teleprocessing  855

Τηλεπικοινωνία Telecommunication  856

Τηλεπικοινωνιακό 

κέντρο 

Telecommunications center  452
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Τήρηση Custody  857

Τίτλος νηοπομπής Convoy title  198

Τμήμα στρατοπέδου 

αιχμαλώτων πολέμου 

Prisoner of war enclosure  858

Τμήμα συγκέντρωσης 

αιχμαλώτων πολέμου 

Prisoner of war compound  859

Τομέας αεράμυνας Air defence sector  860

Τονική εκτυπωτική 

διαβάθμιση 

Halftone  861

Τρέχουσα δύναμη Current force  862

Τρέχουσα πληροφορία 

κατασκοπείας 

Current intelligence  611

Τρομοκρατία Terrorism  863

Τυποποίηση Standardisation  864

Τύπος ανόδου Climb mode  865

Υδρογραφία Hydrography  866

Υδρογραφικός χάρτης Hydrographic chart  867

Υλικό ασφαλείας 

επικοινωνιών 

Communications security 

material 

 868

Υλικό εξασφάλισης 

επικοινωνιών 

Communications security 

material 

 868

Υλικό θωράκισης Shieliding  869

Υλικό καταστολής 

ταραχών 

Riot control agent  870

Υλικό οπτικής 

πληροφοριακής 

τεκμηρίωσης 

Visual information 

documentation 

 871

Υλικό τεχνικής 

τεκμηρίωσης 

Technical documentation  853

Υλικό χημικού 

πολέμου 

Chemical warfare agent  569

Υπερβολικό σύστημα 

πλοήγησης 

Hyperbolic navigation 

system 

 872
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Υπερεστιακή 

απόσταση 

Hyperfocal distance  873

Υπέρθεση Superimposition  874

Υπέρθεση στόχων Target overlay  875

Υπερκέραση Envelopment  876

Υπέρυθρη 

ακτινοβολία 

Infrared radiation  877

Υπηρεσία Agency  878

Υπηρεσία 

πληροφόρησης 

πτήσεων 

Flight information service  879

Υπηρεσία συλλογής Collection agency  880

Υποβρύχια 

καταστροφή 

Underwater demolition  881

Υπογραφή στόχου Target signature  882

Υποδομή Infrastructure  883

Υποκατάστατο 

μεταφορικό όχημα 

Substitute transport-type 

vehicle 

 884

Υποστήριξη Support  885

Υποστήριξη μάχης Combat service support  886

Υποστοιβαζόμενο 

φορτίο 

Flatted cargo  899

Υστέρηση Delay  887

Υστέρηση 

πυροτεχνικού 

μηχανισμού 

Pyrotechnic delay  888

Υφιστάμενη δύναμη Current force  862

Υψόμετρο Altimeter  889

Υψόμετρο πίεσης 

καμπίνας 

Cabin pressure altimeter  890

Ύψος πτήσεως Crusing altitude  891

Φαινόμενο θαλάμου 

νέφωσης 

Cloud chamber effect  892
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Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος 1 Αγγλικός όρος 2 Αρ. λημμ. 

Φαινόμενο κυρίων 

σημείων του ορίζοντα 

Cardinal point effect  893

Φάλαγγα οχημάτων Convoy  535

Φάσεις στρατιωτικής 

διακυβέρνησης 

Phases of military 

government 

 894

Φιλμ υπερύθρων 

(ακτίνων) 

Infrared film  895

Φίλτρο Filter  896

Φορά άξονα 

εικονολήπτη 

Camera axis direction  897

Φορτίο Cargo  898

Φορτίο Charge  166

Φορτίο δαπέδου Flatted cargo  899

Φορτίο δημιουργίας 

κρατήρα 

Cratering charge  900

Φορτίο ζωτικής 

σημασίας 

Immediately vital cargo  901

Φορτίο καταυλισμού 

στρατευμάτων 

Troop space cargo  902

Φορτίο κοπής Cutting charge  903

Φορτίο οχήματος Vehicle cargo  904

Φορτίο υψηλής 

εκρηκτικότητας 

Highly explosive cargo  905

Φορτίο χημικών 

πυρομαχικών 

Chemical ammunition cargo  906

Φόρτος μάχης Combat load  907

Φόρτος μάχης Wartime load  908

Φόρτος πολέμου Wartime load  908

Φόρτωση Loading  909

Φόρτωση μάχης Combat loading  910

Φόρτωση νηοπομπής Convoy loading  911

Φράγμα πυρός Firepower umbrella  658
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Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος 1 Αγγλικός όρος 2 Αρ. λημμ. 

Φύλλο στοιχείων 

στόχου 

Target information sheet  912

Φύλλο χάρτη Map sheet  913

Φυσικά 

χαρακτηριστικά 

εξοπλισμού 

Physical characteristics  914

Φυσική ασφάλεια Physical security  915

Φυσική προστασία Physical security  915

Φυτοκτόνο Herbicide  916

Φωνητικό διακριτικό 

κλήσης 

Voice call sign  917

Φωτισμός ανάκλασης Illumination by reflection  918

Φωτισμός διάχυσης Illumination by diffusion  919

Φωτισμός πεδίου 

μάχης 

Battlefield illumination  920

Φωτογραφία 

ανίχνευσης 

παραλλαγής 

Camouflage detection 

photography 

 921

Φωτογραφία 

υπερύθρων (ακτίνων) 

Infrared photogrpahy  922

Φωτογραφική κλίμακα Photographic scale  923

Χαρακτηρισμός 

(αξιολόγηση) 

Characterisation (evaluation)  924

Χαρακτηρισμός 

ημερών και ωρών 

Designation of days and 

hours 

 925

Χαρακτηριστική 

πιθανότητα 

ανίχνευσης 

Characteristic detection 

probability 

 926

Χαρακτηριστική 

πιθανότητα 

ενεργοποίησης 

Characteristic actuation 

probability 

 927

Χαρακτηριστικό εύρος 

ανίχνευσης 

Characteristic detection 

width 

 928
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Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος 1 Αγγλικός όρος 2 Αρ. λημμ. 

Χαρακτηριστικό εύρος 

ενεργοποίησης 

Characteristic actuation 

width 

 929

Χάραξη κάλυψης Covertrace  930

Χάρτης Map  931

Χάρτης αμφίβιων 

επιχειρήσεων 

Amphibious chart  932

Χάρτης μάχης Combat chart  933

Χειρισμός 

ηλεκτρονικής 

παραπλάνησης 

Electronic manipulative 

deception 

 934

Χημικές επιχειρήσεις Chemical operations  935

Χημική άμυνα Chemical defence  936

Χημική δόση Chemical dose  937

Χημική έρευνα Chemical survey  938

Χημική νάρκη Chemical mine  939

Χημική 

παρακολούθηση 

Chemical monitoring  940

Χημική χοάνη Chemical horn  941

Χημικό πυρομαχικό Chemical ammunition  942

Χημικό στοιχείο Chemical agent  943

Χημικός παράγοντας Chemical agent  943

Χημικός πόλεμος Chemical warfare  944

Χρήση τακτικών 

πυρηνικών όπλων 

Tactical nuclear weapon 

employment 

 945

Χρόνια δόση 

ακτινοβολίας 

Chronic radiation dose  946

Χρονικός 

προγραμματισμός 

νηοπομπής 

Convoy schedule  947

Χρόνος ολοκλήρωσης Turnaround time  948

Χωρητικότητα ακτής Beach capacity  949

Χώρος οδού Road space  950

Ψευδές έγχρωμο φιλμ False colour film  951
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Ψυχολογικές 

επιχειρήσεις 

Psychological operations  318

Ψυχρός πόλεμος Cold war  952

Ωρομετρική κωδική 

θέση στόχου 

Clock code position  953

Ωφέλιμο φορτίο Capacity load  517
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3. Σημασιακός Κατάλογος Όρων 

 Ο Κατάλογος που ακολουθεί είναι ο πλήρης κατάλογος ανάπτυξης των 

σημασιών των αμυντικών όρων που απομονώθηκαν και αναλύθηκαν στην παρούσα 

εργασία, ταξινομημένος αλφαβητικά με βάση την πρωτεύουσα ελληνική σημασία. 

Οι αριθμητικές καταγραφές που προηγούνται της παράθεσης των σημασιών 

αντιστοιχούν στις αριθμητικές παραπομπές (Αρ. λημμ) που περιελήφθησαν στους 

Πίνακες των δύο προηγουμένων Μερών (1 & 2) της παρούσας Ενότητας. 

 

 Οι σημασιακές καταχωρίσεις του καταλόγου αναλύονται σε υπο-

καταχωρίσεις, ως εξής: 

 

39. {Αριθμητική καταγραφή λήμματος} 

Αιχμάλωτος πολέμου {Ο πρωτεύων ελληνικός όρος} 

[Prisoner of war] {Ο αντίστοιχοι του πρωτεύοντος ελληνικού, αγγλικοί όροι. 

Εφόσον τούτοι είναι περισσότεροι από ένας, διαχωρίζονται με κόμμα} 

Πρόσωπο που κρατείται, με βάση τον ορισμό των άρθρων 4 και 5 της Συνθήκης 

της Γενεύης για την αντιμετώπιση των αιχμαλώτων πολέμου της 12ης Αυγούστου 

[...] {Η ανάπτυξη των σημασιών του όρου} 

Επίσης: Καθοδήγηση αδρανείας. {Ο δεύτερος ή/και τρίτος ελληνικός όρος, όπου 

υπάρχει} 

Βλπ. ακόμη: Πιστοποίηση ασφαλείας. {Οι σημασιακώς συναφείς του 

πρωτεύοντος ελληνικοί όροι, διαχωριζόμενοι όπου απαιτείται με κόμματα} 

Αρκτικ.: POW. {Αγγλικό αρκτικόλεξο, όπου υπάρχει}. 
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1. 
Canberra 

[Canberra] 

Δικινητήριο αεροσκάφος ηλεκτρονικής παρακολούθησης παντός καιρού. 

Αναφέρεται ως B-57. Η έκδοση RB-57 είναι αναγνωριστική. 

Αρκτικ.: B-57, RB-57. 

2. 
Chaparral 

[Chaparral] 

Σύστημα πυροβολικού εγγύς άμυνας εδάφους-αέρος, χαμηλού υψομέτρου. 

Βλπ. ακόμη: Sidewinder. 

3. 
Condor 

[Condor] 

Κατευθυνόμενο βλήμα αέρος-εδάφους, που παρέχει δυνατότητα εκτόξευσης από 

το αεροσκάφος προσβολής, από μεγάλη απόσταση. 

Αρκτικ.: AGM-53. 

4. 
Corsair (ΙΙ) 

[Corsair II] 

Μονοθέσιο, αεριωθούμενο, ελαφρύ επιθετικό αεροσκάφος παντός καιρού, που 

έχει σχεδιαστεί να επιχειρεί από αεροπλανοφόρα, εξοπλισμένο με πολυβόλο και 

ικανό να μεταφέρει ευρείας κλίμακας πυρηνικό ή/και συμβατικό οπλισμό, καθώς 

και προηγμένους πυραύλους αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους. Αναφέρεται ως Α-

7. 
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5. 
Sidewinder 

[Sidewinder] 

Πύραυλος αέρος-αέρος, που κάνει χρήση στερεού μέσου πρόωσης και φέρει 

συμβατική κεφαλή και ανιχνευτή θερμότητας/υπερύθρων. 

Αρκτικ.: MIM-72. 

6. 
Thunderbolt II 

[Thunderbolt II] 

Δικινητήριο υποηχητικό αεριωθούμενο τακτικό μαχητικό/βομβαρδιστικό 

αεροσκάφος. Μπορεί να κάνει χρήση μίας πληθώρας πυραυλικών συστημάτων 

αέρος-επιφανείας, αναλαμβάνοντας ρόλο εγγύς αεροπορικής υποστήριξης. Για το 

αεροσκάφος αυτό, οι βραχείς διάδρομοι, όχι απαραιτήτως ομαλής επιφανείας, 

θεωρούνται κανονικές περιοχές αποπροσγειώσεων. Το αεροσκάφος παρουσιάζει 

υψηλή επιβιωσιμότητα στις περιοχές επιχειρήσεων και μπορεί να ανεφοδιαστεί 

από αέρος. Φέρει πυροβόλο των 30 mm, η βολή του οποίου μπορεί να διατρήσει 

τεθωρακισμένα οχήματα ("ικανότητα διάτρησης θώρακα"). 

Αρκτικ.: Α-10. 

7. 
Άδεια ασφαλείας 

[Security clearance] 

Συνώνυμη της πιστοποίησης ασφαλείας (βλ. λ.), η άδεια ασφαλείας συνίσταται στο 

διοικητικό προσδιορισμό, από αρμόδια αρχή, της νομιμοποίησης ενός ατόμου, υπό 

το πρίσμα της ασφαλείας, να προσπελαύνει διαβαθμισμένες πληροφορίες. 

Βλπ. ακόμη: Πιστοποίηση ασφαλείας. 
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8. 
Αδιαβάθμητο υλικό 

[Unclassified matter] 

Επίσημο στοιχείο, για το οποίο δεν απαιτείται εφαρμογή προφυλάξεων 

ασφαλείας. Εν τούτοις, η γνωστοποίησή του μπορεί να υπόκειται σε κάποια 

μορφή ελέγχου, για άλλους λόγους. 

Βλπ. ακόμη: Διαβαθμισμένο υλικό. 

9. 
Αδρανειακή καθοδήγηση 

[Inertial guidance] 

Σύστημα καθοδήγησης, σχεδιασμένο για την κίνηση ενός πυραυλικού 

συστήματος επί προκαθορισμένης (και προσαρμοζόμενης έπειτα από την 

εκτόξευση του συστήματος) πορείας, με χρήση διατάξεων που αποτελούν στο 

σύνολό τους μέρη του συστήματος και λειτουργούν ανεξάρτητα από εξωτερικές 

πηγές δεδομένων ή πληροφοριών. Το σύστημα καταγράφει τις επιταχύνσεις που 

δέχεται, μετατρέποντάς τις σε υπολογισμούς διανυθεισών αποστάσεων, σε μία 

συγκεκριμένη διεύθυνση. 

Επίσης: Καθοδήγηση αδρανείας. 

Βλπ. ακόμη: Καθοδήγηση. 

10. 
Αδρανής νάρκη 

[Inert mine] 

Νάρκη ή ομοίωμα νάρκης χωρίς δυνατότητα έκρηξης. 

11. 
Αδυναμία παρατήρησης 

[Cannot observe] 

Τύπος ελέγχου πυρός που δεικνύει ότι ο παρατηρητής αδυνατεί να προσαρμόσει 

τη βολή, εν τούτοις όμως φρονεί ότι υφίσταται στόχος σε συγκεκριμένη 
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τοποθεσία, ο οποίος δικαιολογεί την εκτέλεση βολής χωρίς προσαρμογή των 

στοιχείων βολής ή παρατήρηση. 

12. 
Αεράμυνα 

[Air defence] 

Το σύνολο των αμυντικών μέτρων που στοχεύουν στην καταστροφή επιτιθέμενων 

εχθρικών αεροσκαφών ή πυραύλων, ή στην εξουδετέρωση ή μείωση της 

αποτελεσματικότητας μίας τέτοιας επίθεσης. 

Βλπ. ακόμη: Ενεργητική αεράμυνα, Παθητική αεράμυνα. 

13. 
Αεροδιάδρομος 

[Airway] 

Περιοχή ελέγχου ή τμήμα αυτής, οριζόμενη με μορφή διαδρόμου και 

επισημαινόμενη με βοηθήματα ραδιοπλοήγησης. 

14. 
Αερομεταφερόμενα στρατεύματα 

[Airborne troops] 

Χερσαίες στρατιωτικές δυνάμεις, με πρωτεύουσα αποστολή την εκτέλεση 

επιχειρήσεων προσβολής από αέρος. 

Βλπ. ακόμη: Στρατεύματα. 

15. 
Αερομεταφορική ικανότητα αεροσκαφών 

[Airborne alert] 

Κατάσταση ετοιμότητας αεροσκαφών, με βάση την οποία τα αεροσκάφη 

απογειώνονται και καθίστανται έτοιμα να αναλάβουν επιχειρησιακή δράση. 

Σχεδιάζεται με στόχο τη μείωση του χρόνου αντίδρασης και την αύξηση της 

επιβιωσιμότητας. 
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16. 
Αεροπορική αναχαίτιση 

[Air interception] 

1. (ΗΠΑ) Η εκτέλεση οπτικής ή ηλεκτρονικής επαφής από ένα φίλιο αεροσκάφος 

με ένα άλλο αεροσκάφος. Κατά κανόνα, η αεροπορική αναχαίτιση διενεργείται 

στις πέντε ακόλουθες φάσεις: (α) Φάση ανόδου: η άνοδος από το υψόμετρο 

απογείωσης στο ύψος πτήσης. (β) Φάση ελιγμού: Η λήψη του αρχικού 

διανύσματος κίνησης προς το στόχο μέχρι την έναρξη της απόκτησης της 

ταχύτητας και του ύψους προσβολής του στόχου. (γ) Μεταβατική φάση: η 

αύξηση ή η μείωση της ταχύτητας και του ύψους πτήσης, σύμφωνα με τις 

ανάγκες της προσβολής του στόχου. (δ) Φάση προσβολής: η στροφή στην πορεία 

(διάθημα) προσβολής, η πρόσκτηση του στόχου, η ολοκλήρωση της προσβολής 

και η στροφή στην πορεία (διάθημα) απομάκρυνσης. (ε) Φάση ανάκτησης: 

στροφή σε πορεία (διάθημα) προσγείωσης. 2. (ΝΑΤΟ) Επιχείρηση κατά την 

οποία αεροσκάφη έρχονται σε οπτική ή ηλεκτρονική επαφή με άλλα αεροσκάφη. 

Βλπ. ακόμη: Αεροπορική αναχαίτιση υπό έλεγχο ασυρμάτου, Αεροπορική 

αναχαίτιση υπό στενή παρακολούθηση. 

17. 
Αεροπορική αναχαίτιση υπό έλεγχο ασυρμάτου 

[Broadcast controlled air interception] 

Τύπος αναχαίτισης, κατά τον οποίο στο αεροσκάφος αναχαίτισης παρέχεται μία 

συνεχής εκπομπή πληροφοριών αναφορικά με μία εχθρική επιδρομή, ενώ η 

αναχαίτιση γίνεται χωρίς περαιτέρω έλεγχο. 

Βλπ. ακόμη: Αεροπορική αναχαίτιση, Αεροπορική αναχαίτιση υπό στενή 

παρακολούθηση. 
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18. 
Αεροπορική αναχαίτιση υπό στενή παρακολούθηση 

[Close-controlled air interception] 

Τύπος αναχαίτισης, στον οποίο το αεροσκάφος αναχαίτισης βρίσκεται συνεχώς 

υπό έλεγχο, σε μία θέση από την οποία ο στόχος βρίσκεται εντός του οπτικού 

πεδίου ή του πεδίου παρατήρησης του ραντάρ. 

Βλπ. ακόμη: Αεροπορική αναχαίτιση, Αεροπορική αναχαίτιση υπό έλεγχο 

ασυρμάτου. 

19. 
Αεροπορική απαγόρευση 

[Air interdiction] 

Αεροπορικές επιχειρήσεις που εκτελούνται για την καταστροφή, την 

εξουδετέρωση ή την καθυστέρηση του στρατιωτικού δυναμικού του αντιπάλου 

προτού αυτό μπορέσει να στραφεί αποτελεσματικά κατά φίλιων δυνάμεων, σε 

απόσταση τέτοια από τις φίλιες δυνάμεις, ώστε να μην απαιτείται αναλυτική 

ολοκλήρωση κάθε αποστολής με το πυρ και κίνηση των φίλιων δυνάμεων. 

20. 
Αεροπορική διοίκηση 

[Air command] 

(ΗΠΑ) Μία από τις κύριες διοικητικές ενότητες της Πολεμικής Αεροπορίας. Για 

επιχειρησιακούς λόγους, η αεροπορική διοίκηση περιλαμβάνει δύο ή 

περισσότερες αεροπορικές δυνάμεις. 

Βλπ. ακόμη: Διοίκηση. 

21. 
Αεροπορική επιχείρηση υπεροχής 

[Counter air] 

Όρος που χρησιμοποιείται από την ΠΑ των ΗΠΑ και, ευρύτερα, το ΝΑΤΟ, για να 

περιγράψει αεροπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες γίνονται με στόχο την επίτευξη 

και διατήρηση συγκεκριμένου βαθμού αεροπορικής υπεροχής, μέσω της 
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καταστροφής ή εξουδετέρωσης των εχθρικών δυνάμεων. Στις επιχειρήσεις αυτές 

χρησιμοποιούνται τόσο επιθετικές, όσο και αμυντικές ενέργειες της αεροπορίας. 

Οι επιθετικές ενέργειες εκτείνονται κατά κανόνα σε ολόκληρο το έδαφος του 

εχθρού και λαμβάνουν χώρα με πρωτοβουλία των φίλιων δυνάμεων. Οι αμυντικές 

ενέργειες λαμβάνουν χώρα κοντά ή επί φίλιου εδάφους και αποτελούν κατά 

κανόνα απάντηση σε πρωτοβουλία της εχθρικής αεροπορικής δύναμης. 

22. 
Αεροπορική περιπολία διάσωσης μάχης 

[Rescue combat air patrol] 

Αεροπορική περίπολος, η οποία αναπτύσσεται επάνω από μία περιοχή 

αναζήτησης μάχης και διάσωσης, με στόχο την αναχαίτιση και την καταστροφή 

των εχθρικών αεροσκαφών. Πρωταρχική της αποστολή είναι η προστασία των 

ομάδων αναζήτησης και διάσωσης που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις 

περισυλλογής. 

Βλπ. ακόμη: Αεροπορική περίπολος μάχης. 

23. 
Αεροπορική περιπολία καταστροφής στόχων 

[Target combat air patrol] 

Αεροπορική περίπολος, η οποία αναπτύσσεται επάνω από εχθρική περιοχή-στόχο, 

για την καταστροφή των εχθρικών αεροσκαφών και την κάλυψη των 

μετακινήσεων φίλιων δυνάμεων, που βρίσκονται κοντά στην περιοχή-στόχος, σε 

αμφίβιες επιχειρήσεις. 

24. 
Αεροπορική περιπολία μάχης 

[Force combat air patrol] 

Περιπολία μαχητικών αεροσκαφών, διατηρούμενη επάνω από ανεπτυγμένη 

δύναμη, και στοχεύουσα στην καταστροφή των εχθρικών αεροσκαφών που 

απειλούν τη δύναμη. 

Βλπ. ακόμη: Αεροπορική περίπολος μάχης. 
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25. 
Αεροπορική περιπολία φραγής 

[Barrier combat air patrol] 

Μία ή περισσότερες μοίρες ή ένα ή περισσότερα στοιχεία μαχητικών 

αεροσκαφών που διαδραματίζουν ρόλο μονάδας φραγής, μεταξύ μίας δύναμης 

και μίας περιοχής στόχου, κατά της πιθανολογούμενης κίνησης εχθρικών 

μονάδων προσβολής. Ο σχηματισμός χρησιμοποιείται στη μέγιστη δυνατή 

απόσταση που επιτρέπουν οι συνθήκες ελέγχου, παρέχοντας αυξημένη προστασία 

κατά των επιδρομών που ακολουθούν τη συντομότερη οδό προσέγγισης. 

26. 
Αεροπορική περίπολος μάχης 

[Combat air patrol] 

Αεροπορική περίπολος, η οποία αναπτύσσεται επάνω από μία ενδεικνυόμενη 

περιοχή, καλυπτόμενη δύναμη ή περιοχή κρισιμότητας μίας ζώνης μάχης ή, 

τέλος, επάνω από μία περιοχή άμυνας, με στόχο την αναχαίτιση και καταστροφή 

εχθρικών αεροσκαφών, προτού αυτά φθάσουν στο στόχο τους. 

Βλπ. ακόμη: Αερομεταφορική ικανότητα αεροσκαφών, Αεροπορική περιπολία 

φραγής, Αεροπορική περίπολος μάχης. 

27. 
Αεροπορική υποστήριξη 

[Air support] 

Υποστήριξη οιασδήποτε μορφής, που παρέχεται από αεροπορικές σε θαλάσσιες ή 

επίγειες δυνάμεις. 

28. 
Αεροπορικό φορτίο 

[Air cargo] 

Υλικά, εξοπλισμός ή οχήματα, που δεν αποτελούν τμήμα των εξαρτημάτων του 

αεροσκάφους και που αντιπροσωπεύουν το σύνολο ή μέρος του ωφέλιμου 

φορτίου του. 
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Βλπ. ακόμη: Φορτίο. 

29. 
Αεροπορικός πολιτικός στόλος εφεδρείας 

[Civil reserve air fleet] 

Σύνολο εμπορικών αεροσκαφών με πολιτικά πληρώματα, το οποίο διατίθεται σε 

περιόδους εκτάκτων αναγκών για αποκλειστική στρατιωτική χρήση, σε εθνική ή 

και διεθνή υπηρεσία. 

30. 
Αεροσκάφος εγγύς αεροπορικής υποστήριξης 

[Close air support aircraft] 

Βλ. Thunderbolt II. 

31. 
Αεροσκάφος επιχειρησιακής αεροπορικής καθοδήγησης 

[Fighter direction aircraft] 

Αεροσκάφος εξοπλισμένο και επανδρωμένο με στόχο την καθοδήγηση των 

επιχειρήσεων μαχητικών αεροσκαφών. 

Βλπ. ακόμη: Σκάφος πληροφόρησης μάχης. 

32. 
Αεροσκάφος τακτικών μεταφορών 

[Tactical transport aircraft] 

Αεροσκάφος σχεδιασμένο πρωταρχικώς για τη μεταφορά προσωπικού ή/και 

εφοδίων σε μικρές ή μεσαίες αποστάσεις. 

33. 
Αερόφυλλα παραπλάνησης 

[Chaff] 

Ανακλαστικά στοιχεία παραπλάνησης συστημάτων ραντάρ, τα οποία 

αποτελούνται από στενές μεταλλικές ζώνες διαφόρων μηκών και 
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χαρακτηριστικών συχνοτικής ανταπόκρισης. Τα στοιχεία χρησιμοποιούνται για 

την ανάκλαση της ηχούς και τη δημιουργία παραπλανητικών σημάτων. 

Βλπ. ακόμη: Γραμμικά αερόφυλλα, Παράθυρο. 

34. 
Αίτημα άμεσης αεροπορικής αποστολής 

[Immediate mission request] 

Αίτημα αεροπορικής προσβολής στόχου ο οποίος, εκ φύσεως, δεν δύναται να 

αναγνωριστεί επαρκώς εκ των προτέρων, ώστε να επιτραπεί ο λεπτομερής 

σχεδιασμός και συντονισμός της αποστολής. 

35. 
Αίτημα προσχεδιασμένης αεροπορικής αποστολής 

[Preplanned mission request] 

Αίτημα αεροπορικής προσβολής στόχου που επιτρέπει έγκαιρο σχεδιασμό και 

συντονισμό της επιχείρησης. 

36. 
Αίτημα πυρός 

[Call for fire] 

Αίτηση για εκτόξευση πυρός που περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία βολής κατά 

συγκεκριμένου στόχου. 

37. 
Αίτημα σύγκλισης 

[Converge] 

Αίτημα ή διαταγή χρησιμοποιούμενη σε διαταγή πυρός για να δείξει ότι ο 

παρατηρητής ή επόπτης επιθυμεί δέσμη πυρός, με τομή των επιπέδων βολής σε 

συγκεκριμένο σημείο. 



 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β – ΣΗΜΑΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β3-12/276-375 

38. 
Αίτημα συλλογής 

[Collection requirement] 

Βεβαιωμένη ανάγκη σε προϊόν κατασκοπείας, που λαμβάνεται υπ' όψιν κατά την 

κατανομή των πόρων κατασκοπείας, με στόχο την κάλυψη των απαραιτήτων 

στοιχείων πληροφόρησης και άλλων αναγκών κατασκοπείας ενός διοικητή. 

39. 
Αιχμάλωτος πολέμου 

[Prisoner of war] 

Πρόσωπο που κρατείται, με βάση τον ορισμό των άρθρων 4 και 5 της Συνθήκης 

της Γενεύης για την αντιμετώπιση των αιχμαλώτων πολέμου, της 12ης 

Αυγούστου 1949. Ειδικότερα, πρόσωπο το οποίο ενεπλάκη σε μάχη ενεργώντας 

βάσει εντολών της κυβερνήσεώς του και συνελήφθη από τις ένοπλες δυνάμεις του 

αντιπάλου. Υπό την ιδιότητά του αυτή, ο κρατούμενος απολαμβάνει νομικής 

ασυλίας στη χώρα αιχμαλωσίας του για ενέργειες που διέπραξε σε περίοδο 

πολέμου, οι οποίες δεν θεωρούνται ότι παραβιάζουν τους κανόνες της ενόπλου 

συρράξεως. Για παράδειγμα, ένας αιχμάλωτος πολέμου μπορεί να είναι 

οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εντάσσεται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες 

και το οποίο έχει περιέλθει στον έλεγχο του εχθρού: μέλος των ενόπλων 

δυνάμεων, στρατιωτικής οργάνωσης ή εθελοντικής ομάδας, πρόσωπο το οποίο 

συνοδεύει τις ένοπλες δυνάμεις χωρίς εν τούτοις να αποτελεί μέλος τους, 

εργαζόμενος στην εμπορική ναυτιλία ή μέλος πληρώματος πολιτικού 

αεροσκάφους που δεν δικαιούται ευμενέστερης αντιμετώπισης ή, τέλος, πρόσωπα 

τα οποία οπλίζονται κατά την προσέγγιση του εχθρού, για να αμυνθούν στις 

εισβάλλουσες δυνάμεις. 

Αρκτικ.: POW. 

40. 
Ακολουθία σχεδίων 

[Chart series] 

Βλ. Χάρτης, Ακολουθία χαρτών. 
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41. 
Ακολουθία χαρτών 

[Map series] 

Ομάδα ή σύνολο χαρτών ή σχεδίων που έχουν την ίδια κλίμακα και 

χρησιμοποιούν τις ίδιες προδιαγραφές χαρτογραφίας, κάθε φύλλο των οποίων 

αναγνωρίζεται από την υπηρεσία προέλευσής του ως ανήκον στην ίδια ακολουθία 

(σειρά). 

42. 
Ακτή 

[Beach] 

1. Η περιοχή που εκτείνεται από την όχθη ώς ένα σημείο αλλαγής στη 

φυσιογραφική μορφή ή το υλικό ή ώς τη γραμμή μόνιμης βλάστησης 

(ακτογραμμή). 2. Σε αμφίβιες επιχειρήσεις, το τμήμα της όχθης που 

προσδιορίζεται ως κατάλληλο για την απόβαση τακτικής μονάδας. 

43. 
Ακτή απόβασης 

[Landing beach] 

Το τμήμα αυτό της ακτογραμμής που απαιτείται συνήθως για την αποβίβαση 

(απόβαση) ενός τάγματος αποβατικών στρατευμάτων. Ο όρος μπορεί επίσης να 

προσδιορίζει ένα τμήμα ακτογραμμής με τοπική τακτική σημασία, όπως η ακτή 

ενός κόλπου, επί του οποίου μπορεί να γίνει απόβαση σχηματισμού μικρότερου ή 

μεγαλύτερου από τάγμα. 

44. 
Ακτίνα κρατήρα 

[Crater radius] 

Η μέση ακτίνα ενός κρατήρα, μετρούμενη στο επίπεδο που αντιστοιχεί στην 

αρχική επιφάνεια του εδάφους. 
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45. 
Ακτίνα πιθανού σφάλματος 

[Circular error probable] 

1. Δείκτης ακριβείας ενός πυραύλου/βλήματος, που χρησιμοποιείται ως 

συντελεστής στον προσδιορισμό της πιθανολογούμενης ζημιάς σε έναν στόχο. 

Μετράται ως η ακτίνα του κύκλου εντός του οποίου θα πέσουν οι μισοί από τους 

πυραύλους ή τα μισά από τα βλήματα που πυροδοτούνται. 2. (ΝΑΤΟ) Δείκτης 

ακριβείας, χρησιμοποιούμενος σε οπλικά συστήματα, για τον προσδιορισμό της 

πιθανής ζημίας που μπορεί να προκληθεί σε έναν στόχο. Μετράται ως η ακτίνα 

του κύκλου εντός του οποίου αναμένεται να κτυπήσουν τα μισά από τα 

εκτοξευόμενα βλήματα του όπλου. 

Βλπ. ακόμη: Απόκλιση, Οριζόντιο σφάλμα, Σφάλμα βολής, Σφάλμα διασποράς. 

46. 
Ακύρωση 

[Cancellation] 

Η διαταγή ακύρωσης, σε πυρά υποστήριξης πυροβολικού και ναυτικού, όταν 

συνδυάζεται με μία προηγούμενη εντολή άλλη από εντολή σχετική με ποσότητα ή 

τύπο πυρομαχικών, αναστέλλει την εκτέλεση της εντολής. 

47. 
Αλλαγή επιχειρησιακού ελέγχου 

[Change of operational control] 

Η ημερομηνία και ώρα (Γκρήνουιτς) κατά την οποία η αρμοδιότητα του 

επιχειρησιακού ελέγχου μίας δύναμης ή μονάδας περνάει από μία αρχή 

επιχειρησιακού ελέγχου σε μία άλλη. 

Αρκτικ.: Chop. 
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48. 
Αλλαγή καθηκόντων 

[Cross-servicing] 

1. Η λειτουργία που επιτελείται από στρατιωτική υπηρεσία προς υποστήριξη μίας 

άλλης υπηρεσίας, για την οποία απαιτείται ανταμοιβή από την υπηρεσία που 

δέχεται την υποστήριξη. 2. Η εξυπηρέτηση που παρέχεται από υπηρεσία ή εθνικό 

στοιχείο σε άλλες υπηρεσίες ή εθνικά στοιχεία, για την οποία πιθανόν να υπάρχει 

σχετική χρέωση. 

49. 
Αλλοιώσιμο φορτίο 

[Perishable cargo] 

Φορτίο το οποίο απαιτεί ψύξη, π.χ. φορτίο κρέατος, φρούτων, φρέσκων 

λαχανικών ή φορτίο βιολογικού υλικού. 

Βλπ. ακόμη: Φορτίο. 

50. 
Αμελητέος πυρηνικός κίνδυνος 

[Negligible nuclear risk] 

Βαθμός πυρηνικού κινδύνου, στον οποίο θεωρείται ότι δεν διακυβεύεται η 

ευλόγως νοούμενη ασφάλεια του προσωπικού, εάν εξαιρεθούν ορισμένα 

συμπτώματα ζάλης ή προσωρινής απώλειας όρασης σε συνθήκες χαμηλού 

φωτισμού. 

Βλπ. ακόμη: Βαθμός πυρηνικού κινδύνου, Μέσος πυρηνικός κίνδυνος, Πυρηνικός 

κίνδυνος εκτάκτου ανάγκης. 

51. 
Άμεση αεροπορική υποστήριξη 

[Call mission] 

Τύπος αποστολής αεροπορικής υποστήριξης που δεν ζητείται σε επαρκώς 

πρωθύστερο χρόνο σε σχέση με το χρόνο εκτέλεσης, έτσι ώστε να επιτρέπει τον 

αναλυτικό σχεδιασμό και την ενημέρωση των χειριστών πριν από την απογείωση. 
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Τα αεροσκάφη που συμμετέχουν στον τύπο αυτό επιχείρησης σταθμεύουν στο 

έδαφος, φέρονται επί αεροπλανοφόρου ή υπερίπτανται μίας περιοχής και 

βρίσκονται σε ετοιμότητα, φέρουν δε προδιαγεγραμμένο φόρτο πυρομαχικών. 

52. 
Άμεση επιχειρησιακή ετοιμότητα 

[Immediate operational readiness] 

Κατάσταση στην οποία μία ένοπλη δύναμη είναι έτοιμη από κάθε άποψη για την 

άμεση διεξαγωγή μάχης. 

53. 
Άμεση πυρηνική υποστήριξη 

[Immediate nuclear support] 

Υποστήριξη σε πυρηνικά μέσα, για την ικανοποίηση συγκεκριμένων αιτημάτων 

τα οποία προβάλλονται κατά το χρόνο μίας μάχης και τα οποία, ως εκ της φύσεώς 

τους, δεν μπορούν να σχεδιαστούν εκ των προτέρων. 

Βλπ. ακόμη: Προσχεδιασμένη πυρηνική υποστήριξη, Πυρηνική υποστήριξη. 

54. 
Άμυνα ορίου ακτογραμμής 

[Coastal frontier defence] 

Η οργάνωση των δυνάμεων και του υλικού των ενόπλων δυνάμεων στις οποίες 

έχει ανατεθεί ο ρόλος της εξασφάλισης των ορίων μίας ακτογραμμής. 

55. 
Αμφίβια δύναμη 

[Amphibious force] 

1. Ναυτική μονάδα και αποβατική δύναμη, συνοδευόμενη από τις υποστηρικτικές 

αυτής δυνάμεις, που εκπαιδεύεται, οργανώνεται και εξοπλίζεται για τη διεξαγωγή 

αμφίβιων επιχειρήσεων. 2. Σε ναυτική χρήση, ο διοικητικώς χρησιμοποιούμενος 

τίτλος της αμφίβιας διοίκησης ενός στόλου. 
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56. 
Αμφίβια παραπλανητική κίνηση 

[Amphibious demonstration] 

Τύπος αμφίβιας επιχείρησης, που διενεργείται με στόχο την παραπλάνηση του 

εχθρού, μέσω επίδειξης δυνάμεων, και τελική επιδίωξη την υιοθέτηση, από την 

εχθρική δύναμη, δυσμενούς για αυτήν αποφάσεων. 

57. 
Αμφίβιο όχημα 

[Amphibious vehicle] 

Τροχοφόρο ή ερπυστριοφόρο όχημα, ικανό να επιχειρεί σε ξηρά και νερό. 

Βλπ. ακόμη: Αποβατικό σκάφος, Όχημα. 

58. 
Ανάγκες πολιτικού χαρακτήρα 

[Civil requirements] 

Η υπολογιζόμενη παραγωγή και διανομή κάθε τύπου και μορφής υπηρεσιών, 

εφοδίων και εξοπλισμού στη διάρκεια περιόδων ενόπλων συγκρούσεων ή 

περιόδων κατοχής, με στόχο τη διασφάλιση της παραγωγικής αποδοτικότητας της 

πολιτικής οικονομίας και την παροχή στον άμαχο πληθυσμό της προστασίας και 

αντιμετώπισης την οποία δικαιούται κατά το εθιμικό και το συμβατικό διεθνές 

δίκαιο. 

59. 
Ανάγκη γνώσης 

[Need to know] 

(ΗΠΑ) Έκφραση, χρησιμοποιούμενη από το Υπουργείο Άμυνας, κριτηρίου το 

οποίο χρησιμοποιείται σε διαδικασίες ασφαλείας, με βάση το οποίο οι κάτοχοι 

διαβαθμισμένων πληροφοριών πρέπει να καθορίσουν, πριν από την κοινοποίηση 

των εν λόγω πληροφοριών, τη δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες από την 

πλευρά του αποδέκτη τους, για την εκτέλεση των επισήμων καθηκόντων τους. 
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60. 
Αναγνώριση 

[Identification] 

Α. (ΗΠΑ) 1. Η διαδικασία του προσδιορισμού του φίλιου ή εχθρικού χαρακτήρα 

ενός άγνωστου ανιχνευόμενου στίγματος. 2. Στον έλεγχο των 

εξοπλισμών/οπλικών συστημάτων, η διαδικασία του καταμερισμού της ευθύνης 

για τις παρατηρούμενες παραβιάσεις οιουδήποτε αποφασισθέντος μέτρου ελέγχου 

των εξοπλισμών, μεταξύ κρατών. 2. Σε χερσαίες επιχειρήσεις μάχης, η διάκριση 

αναγνωρίσιμων αντικειμένων μεταξύ φίλιων και εχθρικών ή ο χαρακτηρισμός 

των αντικειμένων με βάση το (αναγνωριστικό) όνομά τους στο πλαίσιο μίας 

ευρύτερης κατηγορίας ή τάξης. Β. (ΝΑΤΟ) 1. Η κατάδειξη, μέσω πράξεων, ή με 

χρήση καταλλήλων μέσων, του φίλιου ή εχθρικού χαρακτήρα ενός στοιχείου. 

2. Στην ανάλυση εικόνων, η διάκριση μεταξύ αντικειμένων ως ανήκοντων σε 

συγκεκριμένες κατηγορίες ή τάξεις. 

61. 
Αναγνώριση φίλιου ή εχθρικού συστήματος 

[Identification Friend or Foe] 

Ο συγκαλυμμένος κωδικός αναγνώρισης ενός αεροσκάφους, πλοίου ή άλλου 

οχήματος, ως εχθρικού ή φίλιου, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων. 

Αρκτικ.: IFF. 

62. 
Αναγνωριστική περίπολος 

[Reconnaissance patrol] 

Στις χερσαίες δυνάμεις, περίπολος που χρησιμοποιείται για την απόκτηση 

τακτικών πληροφοριών, κατά προτίμηση εν αγνοία του εχθρού. 

Επίσης: Περίπολος αναγνώρισης. 

Βλπ. ακόμη: Αεροπορική περίπολος μάχης, Περίπολος μάχης. 
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63. 
Αναζήτηση και διάσωση μάχης 

[Combat search and recue] 

Συγκεκριμένη επιχείρηση, που αναλαμβάνεται από δυνάμεις διάσωσης για την 

περισυλλογή προσωπικού που έχει εκτεθεί σε κίνδυνο, σε περίοδο πολέμου ή στη 

διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. 

Αρκτικ.: CSAR. 

64. 
Αναζήτηση κάλυψης 

[Cover search] 

Στην εναέρια αναγνωριστική φωτογράφηση, η διαδικασία επιλογής της 

καταλληλότερης υπάρχουσας κάλυψης για μία συγκεκριμένη ανάγκη. 

65. 
Ανάλυση στόχων 

[Target analysis] 

Εξέταση των δυνητικών στόχων για τον προσδιορισμό της στρατιωτικής τους 

σημασίας, των προτεραιοτήτων προσβολής τους και των οπλικών συστημάτων τα 

οποία απαιτούνται για την επίτευξη του ζητουμένου επιπέδου υλικής ζημιάς ή 

αριθμού ανθρώπινων θυμάτων. 

Βλπ. ακόμη: Εντοπισμός στόχου. 

66. 
Αναστολή πυρός 

[Check firing] 

Σε πυρά υποστήριξης πυροβολικού και ναυτικού, διαταγή προσωρινής αναστολής 

του πυρός. 
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67. 
Ανατρεπτική δραστηριότητα 

[Subversive activity] 

Η παροχή, από οποιοδήποτε πρόσωπο, βοήθειας, διευκολύνσεων και ηθικής 

υποστήριξης σε μεμονωμένα πρόσωπα, ομάδες ή οργανισμούς που 

προπαγανδίζουν ή/και προωθούν την ανατροπή νομίμως υφισταμένων 

κυβερνήσεων, με χρήση ισχύος και βίας, λογίζεται ως ανατρεπτική δράση, το δε 

πρόσωπο που ασκεί τούτη θεωρείται ανατρεπτικό στοιχείο. Κάθε ηθελημένη 

ενέργεια που στοχεύει να βλάψει να συμφέροντα της κεντρικής διοίκησης και δεν 

εμπίπτει στην κατηγορία της προδοσίας, της στάσης (κατά την έννοια που 

αποδίδεται στο στρατιωτικό ποινικό κώδικα), της δολιοφθοράς ή της 

κατασκοπείας, λογίζεται ως ανατρεπτική. 

68. 
Ανατρεπτική πολιτική δράση 

[Subversive political action] 

Προγραμματισμένη ακολουθία δραστηριοτήτων, που σχεδιάζεται για την 

επίτευξη πολιτικών στόχων, μέσω της άσκησης επιρροής, επικυριαρχίας ή της 

τοποθέτησης μεμονωμένων προσώπων ή ομάδων προσώπων σε θέσεις τέτοιες 

ώστε να δύνανται να επηρεάσουν τις αποφάσεις και τις ενέργειες μίας τρίτης 

κυβέρνησης. 

69. 
Αναφλεκτήρας 

[Igniter] 

Διάταξη σχεδιασμένη να προκαλεί φλόγα ή ανάφλεξη, για την έναρξη μίας 

εκρηκτικής ακολουθίας. 

Επίσης: Πυροκροτητήρας. 
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70. 
Αναφορά εκφόρτωσης φορτίου 

[Cargo outturn report] 

Αναλυτική αναφορά, που συντάσσεται από τερματικό σημείο εκφόρτωσης για 

την καταγραφή διαφορών (ελλειμμάτων, πλεονασμάτων, ζημιών) μεταξύ του 

δηλούμενου φορτίου και του ελεγμένου κατά το χρόνο εκφόρτωσης φορτίου. 

71. 
Αναφορά παρεμβολής 

[Crested report] 

1. Έγγραφο που αναφέρει ότι η δέσμευση ενός στόχου ή η παρατήρηση μίας 

περιοχής δεν είναι δυνατή, εξαιτίας εμποδίου ή παρεμβαλλόμενης οφρύος. 2. Σε 

υποστηρικτικές επιχειρήσεις βολής πυροβολικού ή πολεμικών πλοίων, αναφορά 

που δεικνύει αδυναμία δέσμευσης στόχου ή παρατήρησης περιοχής, εξαιτίας 

εμποδίου ή παρεμβαλλόμενης οφρύος. 

72. 
Αναφορά χάρτη 

[Map reference] 

Μέσον αναγνώρισης ενός σημείου στην επιφάνεια της Γης, με συσχέτισή του με 

πληροφορίες που απεικονίζονται σε έναν χάρτη. Εν γένει, πρόκειται για τον 

τετραγωνισμό ή το πλέγμα. 

73. 
Ανεπιθύμητο φορτίο 

[Unwanted cargo] 

Φορτίο το οποίο φορτώνεται σε περίοδο ειρήνης και το οποίο η παραλήπτρια 

χώρα δεν επιθυμεί σε περίοδο πολέμου. 

Βλπ. ακόμη: Φορτίο. 



 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β – ΣΗΜΑΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β3-22/276-375 

74. 
Ανοικτή δέσμη 

[Open sheaf] 

Η πλευρική κατανομή του πυρός, από δύο ή περισσότερες πηγές, κατά τρόπον 

ώστε τα παρακείμενα σημεία πρόσκρουσης/έκρηξης να διαχωρίζονται μεταξύ 

τους κατά το μέγιστο δραστικό εύρος της έκρηξης το οποίο χαρακτηρίζει το 

χρησιμοποιούμενο τύπο πυρομαχικού. 

Βλπ. ακόμη: Δέσμη, Ειδική δέσμη, Παράλληλη δέσμη, Συγκλίνουσα δέσμη. 

75. 
Αντεπίθεση 

[Counterattack] 

Επίθεση από μέρος ή όλη τη δύναμη άμυνας που αντιπαρατάσσεται σε 

επιτιθέμενη εχθρική δύναμης, η οποία γίνεται για συγκεκριμένο λόγο, όπως η 

ανάκτηση χαμένου εδάφους ή η αποκοπή ή καταστροφή των προωθημένων 

μονάδων του εχθρού και με γενικό στόχο τον αποκλεισμό από τον εχθρό της 

δυνατότητας να επιτύχει στον επιθετικό στόχο του. Σε συνεχιζόμενες αμυντικές 

επιχειρήσεις, η αντεπίθεση αποσκοπεί στην ανάκτηση θέσης μάχης και στρέφεται 

κατά περιορισμένων στόχων. 

76. 
Αντιαεροπορικό πυροβολικό 

[Air defence artillery] 

Το σύνολο των οπλικών συστημάτων και του εξοπλισμού για την ενεργό 

συμμετοχή δυνάμεων εδάφους σε μάχη κατά εναέριων στόχων. 

77. 
Αντιαναγνώριση 

[Counterreconnaissance] 

Το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται για την αποτροπή της παρατήρησης από 

τον εχθρό μίας δύναμης, περιοχής ή χώρου. 
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78. 
Αντι-ανατρεπτική δράση 

[Counterinsurgency] 

Στρατιωτικές, παραστρατιωτικές, πολιτικές, οικονομικές, ψυχολογικές και 

κοινωνικές ενέργειες που αναλαμβάνονται από κυβερνήσεις ή στρατούς και 

στρέφονται κατά ανατρεπτικών δράσεων. 

Επίσης: Ανατρεπτική αντίδραση. 

79. 
Αντιδολιοφθορά 

[Countersabotage] 

Ο κλάδος της λειτουργίας κατασκοπείας που αποσκοπεί στην ανίχνευση, την 

καταστροφή, την εξουδετέρωση, την εκμετάλλευση ή την αποτροπή 

δραστηριοτήτων δολιοφθοράς μέσω στρατολόγησης, διαχείρισης, παραπλάνησης 

και καταστολής ατόμων, ομάδων ή οργανισμών που διενεργούν ή που υπάρχει 

υποψία ότι διενεργούν δραστηριότητες δολιοφθοράς. 

Βλπ. ακόμη: Ασφάλεια πληροφοριών. 

80. 
Αντικατασκοπεία 

[Counterespionage] 

Ο κλάδος της λειτουργίας κατασκοπείας που αποσκοπεί στην ανίχνευση, την 

καταστροφή, την εξουδετέρωση, την εκμετάλλευση ή την αποτροπή 

δραστηριοτήτων κατασκοπείας μέσω στρατολόγησης, διαχείρισης, 

παραπλάνησης και καταστολής ατόμων, ομάδων ή οργανισμών που διενεργούν ή 

που υπάρχει υποψία ότι διενεργούν δραστηριότητες κατασκοπείας. 

81. 
Αντιληπτική διαχείριση 

[Perception management] 

Σύνολο ενεργειών που αποσκοπεί στην επιλεκτική μετάδοση ή/και απόκρυψη 

πληροφοριών και δεικτών προς/από ξένους αποδέκτες, για την άσκηση επιρροής 
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στα συναισθήματα, κίνητρα και λογικές συσχετίσεις αυτών. Οι πληροφορίες που 

υπόκεινται στο περιγραφόμενο σχήμα έχουν επίσης αποδέκτες συστήματα 

κατασκοπείας και ηγεσίες ξένων κρατών, οι δε ενέργειες στοχεύουν στον 

επηρεασμό των επισήμων εκτιμήσεων, με απώτερο στόχο τη δημιουργία 

συμπεριφορών και την πρόκληση επισήμων πράξεων, από την πλευρά του ξένου 

μέρους, ευνοϊκών για την επίτευξη των στόχων του μέρους (κράτους) από το 

οποίο εκπορεύεται η σχετική δραστηριότητα. Η αντιληπτική διαχείριση 

συνδυάζει την προβολική ερμηνεία των γεγονότων, την ασφάλεια των 

επιχειρήσεων, καθώς επίσης και επιχειρήσεις κάλυψης και παραπλάνησης. 

Βλπ. ακόμη: Επιχειρήσεις ψυχολογικού χαρακτήρα. 

82. 
Αντίμετρα 

[Countermeasures] 

Η μορφή αυτή της στρατιωτικής επιστήμης που, μέσω της χρήσης συστημάτων 

και τεχνικών έχει ως στόχο την περιστολή της επιχειρησιακής 

αποτελεσματικότητας της εχθρικής δραστηριότητας. 

Βλπ. ακόμη: Ηλεκτρονικός πόλεμος. 

83. 
Αντίμετρα διοίκησης, ελέγχου και επικοινωνιών 

[Counter command, control and communications] 

Η διαδικασία της στέρησης από τον εχθρό της αποτελεσματικής χρήσης των 

δυνάμεων μάχης του, μέσω συντονισμένης επίθεσης στα συστήματα διοίκησης, 

ελέγχου και επικοινωνιών του εχθρού. 

Αρκτικ.: Counter-C3. 

84. 
Αντιπαραπλάνηση 

[Counterdeception] 

Προσπάθεια αποκλεισμού, εξουδετέρωσης, μείωσης της επίδρασης ή επίτευξης 

πλεονεκτήματος από εχθρική επιχείρηση παραπλάνησης. Η αντιπαραπλάνηση δεν 
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περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις κατασκοπείας για τον εντοπισμό των επιχειρήσεων 

παραπλάνησης του εχθρού. 

85. 
Αντιπαράταξη δύναμης 

[Counterforce, Countermilitary disposition] 

Η χρήση δυνάμεων στρατηγικής αεροπορίας και πυραυλικών συστημάτων για την 

καταστροφή ή την αδρανοποίηση επιλεγμένων στρατιωτικών δυνάμεων του 

εχθρού, σε οιεσδήποτε συνθήκες υπό τις οποίες είναι δυνατή η έναρξη 

εχθροπραξιών. 

86. 
Αντιπαρατήρηση 

[Countersurveillance] 

Κάθε μέτρο, ενεργητικό ή παθητικό, που στοχεύει στην αντίταξη σε εχθρικές 

ενέργειες παρατήρησης. 

Βλπ. ακόμη: Παρατήρηση. 

87. 
Αντιστάθμιση κίνησης σε εικόνα 

[Image motion compensation] 

Κίνηση η οποία καταγράφεται συνειδητά σε ένα φιλμ, σε ρυθμό τέτοιο ώστε να 

αντισταθμίζεται η προς τα εμπρός κίνηση ενός αεροσκάφους, όταν αυτό 

φωτογραφίζει αντικείμενα στο έδαφος. 

88. 
Αντίστροφη μέτρηση 

[Countdown] 

Η βηματική (κατά στάδια) διαδικασία που οδηγεί στην έναρξη δοκιμών, 

εκτόξευση και πυροδότηση πυραυλικών συστημάτων. Εκτελείται σύμφωνα με 

προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα. 
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89. 
Αντιτρομοκρατία 

[Counterterrorism] 

Επιθετικά μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή, την αποτροπή και την 

καταστολή της τρομοκρατίας. 

Βλπ. ακόμη: Τρομοκρατία. 

90. 
Αξιολόγηση επιχειρησιακής ετοιμότητας 

[Operational readiness evaluation] 

Αξιολόγηση της επιχειρησιακής ικανότητας και αποτελεσματικότητας μίας 

μονάδας ή ενός υποσυνόλου αυτής. 

91. 
Αξιωματικός επαφής αεροπορίας 

[Tactical air officer] 

(ΗΠΑ) 1.Αξιωματικός της ΠΑ που υπάγεται στο διοικητή αμφίβιας αποβατικής 

δύναμης και έχει ως αρμοδιότητα το συντονισμό όλων των φάσεων της 

συμμετοχής της αεροπορίας σε μία αμφίβια επιχείρηση και στις αεροπορικές 

επιχειρήσεις των δυνάμεων υποστήριξης, που κατευθύνονται προς ή που 

βρίσκονται εντός μίας περιοχής διεξαγωγής επιχείρησης. Μέχρις ότου ο έλεγχος 

των δυνάμεων να περάσει στην ξηρά, ο αξιωματικός αυτός ασκεί τον έλεγχο 

όλων των επιχειρήσεων του (ευρισκομένου σε σκάφος επιφανείας) κέντρου 

ελέγχου τακτικής αεροπορίας και έχει την ευθύνη για: α. τον έλεγχο όλων των 

αεροσκαφών στην περιοχή ευθύνης, που διατίθενται για τη διεξαγωγή τακτικών 

αεροπορικών επιχειρήσεων, β. τον έλεγχο όλων των υπολοίπων αεροσκαφών που 

διέρχονται από ή που κατευθύνονται προς την περιοχή ευθύνης και γ. τον έλεγχο 

όλων των εγκαταστάσεων προειδοποίησης που βρίσκονται εντός της περιοχής 

ευθύνης. 
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92. 
Αξιωματικός επιβίβασης 

[Embarkation officer] 

Αξιωματικός προσωπικού μονάδων σε δυνάμεις αποβιβάσεως, ο οποίος ασκεί 

συμβουλευτικό ρόλο ενώπιον του διοικητή τους, σε θέματα μετακίνησης στους 

χώρους επιβίβασης στα πλοία ή αεροσκάφη, καθώς και σε θέματα που 

αναφέρονται στο σχεδιασμό της επιβίβασης και στη φόρτωση των σκαφών. 

Βλπ. ακόμη: Αξιωματικός φόρτου μάχης. 

93. 
Αξιωματικός συντονισμού τακτικής αεροπορίας 

[Tactical air coordinator] 

Αξιωματικός, με ευθύνη συντονισμού, από αεροσκάφους, της δράσης και των 

ενεργειών των μαχητικών αεροσκαφών που συμμετέχουν στην εγγύς αεροπορική 

υποστήριξη χερσαίων ή θαλασσίων δυνάμεων. 

Βλπ. ακόμη: Προκεχωρημένος παρατηρητής. 

94. 
Αξιωματικός φόρτου μάχης 

[Combat cargo officer] 

Αξιωματικός φόρτωσης, που απασχολείται σε αμφίβια σκάφη κυρίου ρόλου ή σε 

ναυτικά επιτελεία και που λειτουργεί πρωτίστως ως σύμβουλος και εκπρόσωπος 

του ναυτικού διοικητή σε θέματα που άπτονται της επιβίβασης και απόβασης 

στρατευμάτων, των εφοδίων και του εξοπλισμού τους. 

Βλπ. ακόμη: Αξιωματικός επιβίβασης. 

95. 
Άξονας εικονολήπτη 

[Camera axis] 

Νοητή γραμμή διαμέσου του οπτικού κέντρου του φακού, κατακόρυφη προς το 

φωτογραφικό επίπεδο του αρνητικού (φιλμ). 
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96. 
Αξονική διαδρομή 

[Axial route] 

Διαδρομή που εκτείνεται γραμμικά, με φορά προς τα εμπρός, μεταξύ δύο 

περιοχών. 

Επίσης: Αξονική όδευση. 

Βλπ. ακόμη: Διαδρομή. 

97. 
Απαγορευμένη περιοχή 

[Prohibited area] 

Καθοριζόμενη χερσαία περιοχή, ή περιοχή χωρικών υδάτων ευρισκόμενη κοντά 

σε χερσαία περιοχή, στην οποία απαγορεύεται η υπέρπτηση ή η προσέγγιση 

αεροσκαφών. 

98. 
Απαιτήσεις πληροφόρησης 

[Information requirements] 

Τα πληροφοριακά στοιχεία αυτά, τα οποία αναφέρονται στον εχθρό και το 

περιβάλλον του και τα οποία πρέπει να συλλεγούν και να τύχουν επεξεργασίας 

για την κάλυψη των απαιτήσεων σε προϊόντα κατασκοπείας ενός διοικητή. 

99. 
Απάντηση 

[Reply] 

Η απόκριση σε μία κλήση. 

Βλπ. ακόμη: Πρόκληση, Σύνθημα. 
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100. 
Απεικόνιση οριζόντιας κατάστασης 

[Horizontal situation display] 

Σύστημα ηλεκτρονικής απεικόνισης, το οποίο παρουσιάζει πληροφορίες 

πλοήγησης και δεδομένα αποθηκευμένων αποστολών και διαδικασιών. Είναι 

επίσης δυνατή η απεικόνιση, από τον τύπο συστήματος αυτόν, πληροφοριών που 

λαμβάνονται από ραντάρ και τηλεοπτικής εικόνας, είτε στη μορφή 

χαρτογραφικής υπέρθεσης στα πρωταρχικώς απεικονιζόμενα δεδομένα, είτε σε 

ξεχωριστή εικόνα. 

Βλπ. ακόμη: Προβολική απεικόνιση στοιχείων πτήσης. 

101. 
Απεριόριστη οροφή και ορατότητα 

[Ceiling and visibility unlimited] 

Προσδιορισμός (αεροναυτιλιακών) στοιχείων πτήσης, που δεικνύει απουσία 

νέφωσης στον κατακόρυφο προς τα επάνω και στον οριζόντιο προς τα εμπρός 

άξονα της τροχιάς πτήσης ενός αεροσκάφους. 

Αρκτικ.: CAVU. 

102. 
Αποβατική δύναμη 

[Landing force] 

Επιχειρησιακή οργάνωση μονάδων στρατευμάτων, αερομεταφερόμενων και 

χερσαίων, που συμμετέχουν σε μία αμφίβια επιχείρηση. Στις αμφίβιες 

επιχειρήσεις, αποτελεί το σχηματισμό στρατευμάτων υψηλότερου κλιμακίου. 

Βλπ. ακόμη: Αμφίβια δύναμη. 

103. 
Αποβατικό διάγραμμα 

[Landing diagramme] 

Γραφική απεικόνιση του σχεδίου μετακίνησης προς την ακτή. 
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104. 
Αποβατικό σκάφος 

[Landing craft] 

Σκάφος, το οποίο χρησιμοποιείται σε αμφίβιες επιχειρήσεις, όντας ειδικά 

σχεδιασμένο για τη μεταφορά στρατευμάτων και εξοπλισμού. Τα οχήματα αυτού 

του τύπου προσεγγίζουν την ακτή, αποβιβάζουν το προσωπικό και το φορτίο τους 

σε υλικά και εφόδια και αποσύρονται. Επίσης, χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις 

επανεφοδιασμού (διοικητικής υποστήριξης στρατευμάτων μάχης). 

105. 
Αποδιοργανωτικά πυρά 

[Counterpreparation fire] 

Εντατικά προδιατεταγμένα πυρά, εκτοξευόμενα σε περίπτωση ανάπτυξης 

εχθρικής επίθεσης. Στοχεύουν στην αποδιοργάνωση των σχηματισμών του 

εχθρού, καθώς και των συστημάτων διοίκησης, επικοινωνιών και παρατήρησης 

που αυτός χρησιμοποιεί, στη μείωση της αποτελεσματικότητας της προετοιμασίας 

του εχθρικού πυροβολικού και στη μείωση του επιθετικού ηθικού του εχθρού. 

106. 
Απόθεμα εξοικονόμησης 

[Economic retention stock] 

Το τμήμα αυτό της ποσότητας ενός στοιχείου, το οποίο υπερβαίνει το 

εγκεκριμένο ύψος ποσοτικής συγκέντρωσής του, κατά μέρος για το οποίο έχει 

προσδιοριστεί ότι η διατήρησή του για μελλοντική χρήση σε περίοδο ειρήνης 

είναι οικονομικότερη της αντικατάστασής του μέσω διαδικασίας προμήθειας. Για 

να μπορεί ένα στοιχείο να χαρακτηρισθεί ως άξιο αποθεματοποίησης 

εξοικονόμησης, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευλόγως προβλέψιμο ύψος 

ζήτησης. 

Επίσης: Μη καταναλισκόμενο απόθεμα. 
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107. 
Απόθεμα εφεδρείας 

[Reserve supply] 

Αποθέματα που συγκεντρώνονται πέραν αυτών τα οποία απαιτούνται για την 

κάλυψη άμεσων αναγκών, με στόχο τη διασφάλιση της συνεχούς επάρκειας των 

αποθεματοποιούμενων στοιχείων. Γενικώς, απαντάται και το σημαίνον 

"αποθέματα", με το αυτό σημασιακό εύρος. 

Βλπ. ακόμη: Απόθεμα εξοικονόμησης, Απόθεμα κάλυψης απρόβλεπτων 

αναγκών, Απόθεμα μάχης, Απόθεμα μονάδων, Αρχικό απόθεμα, Ατομικά είδη 

ανάγκης. 

108. 
Απόθεμα κάλυψης απρόβλεπτων αναγκών 

[Contingency retention stock] 

Το τμήμα αυτό της ποσότητας ενός στοιχείου, το οποίο υπερβαίνει το 

εγκεκριμένο ύψος ποσοτικής συγκέντρωσής του, κατά μέρος για το οποίο δεν 

υφίσταται προβλέψιμη ζήτηση ή ποσοτικοποιήσιμη απαίτηση και το οποίο υπό 

κανονικές συνθήκες θα αναφερόταν ως πλεονάζον υλικό, που όμως 

παρακρατείται σκοπίμως, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών των 

ενόπλων δυνάμεων (π.χ. παροπλισμένα σκάφη [Κατηγορίας Γ στο πολεμικό 

ναυτικό των ΗΠΑ], αεροσκάφη, οχήματα και άλλα στρατιωτικά στοιχεία). 

Επίσης: Μεμονωμένο απόθεμα. 

109. 
Απόθεμα μάχης 

[Battle reserve] 

Αποθέματα υλικών που συγκεντρώνονται από ένα στρατό, απεσπασμένα σώματα 

στρατού ή απεσπασμένες μεραρχίες, κοντά στο πεδίο μάχης, επιπροσθέτως των 

αποθεμάτων που τηρούνται μεμονωμένα ή σε επίπεδο μονάδων. 

Βλπ. ακόμη: Απόθεμα εφεδρείας. 
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110. 
Απόθεμα μονάδων 

[Unit reserves] 

Προκαθορισμένες ποσότητες υλικών και εφοδίων που φέρονται από μία μονάδα, 

ως υλικό-εφόδια εφεδρείας, για την κάλυψη των αναγκών της σε περιπτώσεις 

εκτάκτου ανάγκης. 

Βλπ. ακόμη: Απόθεμα εφεδρείας. 

111. 
Απόκλιση 

[Deviation] 

1. Η απόσταση μεταξύ του σημείου κρούσης μίας βολής και του πραγματικού 

στόχου αυτής. 2. Η γωνιακή διαφορά μεταξύ μαγνητικού και αζιμουθιακού 

σημείου. 

Βλπ. ακόμη: Ακτίνα πιθανού σφάλματος, Οριζόντιο σφάλμα, Σφάλμα βολής. 

112. 
Αποκοπή 

[Cutoff] 

Η συνειδητή διακοπή της λειτουργίας μίας μηχανής αντίδρασης. 

113. 
Απολύμανση 

[Decontamination] 

Η διαδικασία εξασφαλίσεως ενός προσώπου, αντικειμένου ή μίας περιοχής, με 

απορρόφηση, καταστροφή, εξουδετέρωση, αδρανοποίηση ή αφαίρεση χημικών ή 

βιολογικών παραγόντων, ή με απομάκρυνση των τυχόν ραδιενεργών υλικών. 
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114. 
Αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη 

[Demilitarised zone] 

Οριοθετημένη περιοχή, εντός της οποίας απαγορεύεται η στάθμευση ή η 

συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων, ή η διατήρηση ή τοποθέτηση 

στρατιωτικών εγκαταστάσεων, οιασδήποτε φύσης ή χαρακτηρισμού. 

115. 
Απροσδιόριστο διακριτικό κλήσης 

[Indefinite call sign] 

Τύπος διακριτικού κλήσης που δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη εγκατάσταση, 

διοίκηση, αρχή, δραστηριότητα ή μονάδα, αλλά που μπορεί να αντιστοιχεί σε 

ομάδα ή ομάδες των ανωτέρω. 

Βλπ. ακόμη: Διακριτικό κλήσης. 

116. 
Απώλεια 

[Casualty] 

Κάθε απώλεια προσώπου, λόγω θανάτου, τραυματισμού, ασθένειας, 

αιχμαλωσίας, ή χαρακτηρισμού του ως αγνοούμενου εν υπηρεσία ή κρατούμενου. 

Βλπ. ακόμη: Απώλεια εκτός μάχης, Απώλεια μάχης. 

117. 
Απώλεια εκτός μάχης 

[Non-battle casualty] 

Κάθε πρόσωπο, του οποίου η απώλεια δεν χαρακτηρίζεται ως απώλεια μάχης, 

αλλά οφείλεται σε ασθένεια ή τραυματισμό ή σε μη παρουσία του προσώπου στο 

διατεταγμένο σημείο υπηρεσίας, εφόσον αυτή δεν λογίζεται ως εθελούσια ή 

οφειλόμενη σε εχθρική ενέργεια και δεν οφείλεται σε θέση του προσώπου υπό 

περιορισμό. 

Βλπ. ακόμη: Απώλεια μάχης. 
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118. 
Απώλεια μάχης 

[Battle casualty] 

Κάθε απώλεια που λαμβάνει χώρα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας. Ο όρος "κατά 

την εκτέλεση υπηρεσίας" χαρακτηρίζει την κατάσταση της απώλειας ως το άμεσο 

αποτέλεσμα της δράσης του εχθρού κατά τη διάρκεια της μάχης ή την κατάσταση 

της απώλειας που σχετίζεται με αυτή, ή που λαμβάνει χώρα κατά την μετακίνηση 

του απωλεσθέντος προσώπου στο πεδίο της μάχης ή κατά την επιστροφή από 

αυτό, εφόσον το συμβάν σχετίζεται άμεσα με ενέργεια του εχθρού. Ως απώλειες 

προσώπων χαρακτηρίζονται επίσης οι θάνατοι ή οι τραυματισμοί που οφείλονται 

σε φίλια πυρά στρεφόμενα κατά εχθρικού στόχου, πραγματικού ή εικαζόμενου. 

Εν τούτοις, οι τραυματισμοί που οφείλονται στη χρήση υλικών, οι 

αυτοτραυματισμοί και, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οι τραυματισμοί ή οι 

θάνατοι που προκαλούνται από φίλιες δυνάμεις, όταν το εμπλεκόμενο πρόσωπο 

βρίσκεται εκτός υπηρεσίας, δεν χαρακτηρίζονται ως απώλειες κατά την εκτέλεση 

υπηρεσίας μάχης. 

119. 
Αριθμός φορτίου και μέσου 

[Chalk number] 

Ο αριθμός που δίδεται σε ένα πλήρες φορτίο και στο μεταφέρον τούτο μέσον. 

Βλπ. ακόμη: Διοικητής επιβιβαζόμενης μονάδας, Επιβιβαζόμενα στρατεύματα. 

120. 
Αρνητικό 

[Negative] 

Έκφραση που χρησιμοποιείται στις αναχαιτίσεις αέρος, σημαίνουσα "άκυρο" ή 

"όχι". 
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121. 
Αρνητικό αντίγραφο 

[Copy negative] 

Αρνητικό, που παράγεται από θετικό πρωτότυπο, όχι απαραιτήτως στην ίδια 

κλίμακα. 

122. 
Αρχείο στοιχείων αιχμαλώτων πολέμου 

[Prisoner of war personnel record] 

Πρότυπο για την καταχώριση της φωτογραφίας, των δακτυλικών αποτυπωμάτων 

και άλλων συναφών προσωπικών στοιχείων των αιχμαλώτων πολέμου, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στη Συνθήκη της Γενεύης. 

123. 
Αρχή ελέγχου εναέριου χώρου 

[Airspace control authority] 

Ο διοικητής που ορίζεται ως ο έχων τη συνολική επιχειρησιακή ευθύνη του 

συστήματος ελέγχου εναέριου χώρου, εντός της περιοχής ελέγχου εναέριου 

χώρου. 

124. 
Αρχή ελέγχου συντονισμού 

[Coordinating review authority] 

(ΗΠΑ) Φορέας, στον οποίο ανατίθεται από κλάδο, ενιαία διοίκηση ή 

καθορισμένη διοίκηση των ΕΔ, ο συντονισμός με και η παροχή συνδρομής στην 

πρωτεύουσα αρχή ελέγχου για τη διατύπωση αμυντικών δογμάτων, την από 

κοινού σύνταξη δημοσιεύσεων, την αξιολόγηση και τη διατήρηση τούτων. Κάθε 

κλάδος ή ενιαία ή καθορισμένη διοίκηση των ΕΔ πρέπει να ορίζει μία αρχή 

ελέγχου συντονισμού. Λαμβάνοντας με τον τρόπο αυτόν την εντολή της από τον 

αναθέτοντα φορέα, η αρχή ελέγχου συντονισμού παρέχει συμβουλευτικές 

υπηρεσίες σε καθοριζόμενες πρωτεύουσες αρχές ελέγχου, εκπροσωπώντας τη 

θέση του αναθέτοντος φορέα, αναφορικά με τη δημοσίευση υπό επεξεργασία. 
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Επίσης: Δημοσίευση Συμβουλίου Αρχηγών Επιτελείων. 

125. 
Αρχή επιχειρησιακού ελέγχου 

[Operational control authority] 

Ο ναυτικός διοικητής που έχει την ευθύνη του επιχειρησιακού ελέγχου εντός μίας 

δεδομένης γεωγραφικής περιοχής επί όλων των ναυτικών δυνάμεων που του 

έχουν ανατεθεί, καθώς επίσης και του ελέγχου της κίνησης και της προστασίας 

όλων των εμπορικών πλοίων που βρίσκονται υπό συμμαχικό ναυτικό έλεγχο. 

126. 
Αρχή συντονισμού 

[Coordinating authority] 

Διοικητής ή μεμονωμένο άτομο στο οποίο ανατίθεται η ευθύνη του συντονισμού 

συγκεκριμένων λειτουργιών ή δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν δυνάμεις 

δύο ή περισσοτέρων κλάδων ή δύο ή περισσότερες δυνάμεις του αυτού κλάδου. Ο 

διοικητής ή ο υπεύθυνος έχει αρμοδιότητα να απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ των 

συμμετεχόντων μερών, όχι όμως και αυτή του να επιβάλλει τη μεταξύ τους 

συμφωνία. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επίτευξη συμφωνίας, το θέμα 

παραπέμπεται στην προϊσταμένη αρχή. 

Αρκτικ.: DOD. 

127. 
Αρχηγός Επιτελείου 

[Chief of Staff] 

Ο επικεφαλής ή διοικητής ενός επιτελείου, ή το κύριο στέλεχος με επιτελικό ρόλο 

που έχει οριστεί σε μία διοίκηση, ο επικεφαλής ή ο υπεύθυνος ελέγχου ενός 

επιτελείου, για το συντονισμό της εργασίας του επιτελείου. Η θέση του 

επιτελάρχη από μόνη της, δεν έχει εγγενή, ανατεθείσα, αρμοδιότητα διοικήσεως, 

με την εξαίρεση αυτής που δίδεται σε μία τέτοια θέση, μέσω εντολής για άσκηση 

διοικήσεως, επ' ονόματι άλλου φορέα. Στο στρατό ξηράς και στις δυνάμεις 

πεζοναυτών των ΗΠΑ, ο τίτλος έχει εφαρμογή μόνον σε επιτελείο επιπέδου 
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ταξιαρχίας, μεραρχίας ή υψηλότερο. Σε χαμηλότερης ιεραρχίας σχηματισμούς, ο 

αντίστοιχος τίτλος είναι εκτελεστικός αξιωματικός ή υποδιοικητής. Στην 

αεροπορία, ο τίτλος έχει κατά κανόνα εφαρμογή σε επιτελεία επιπέδου 

αεροπορικής δυνάμεως ή υψηλότερου. Στο πολεμικό ναυτικό, ο τίτλος έχει 

εφαρμογή μόνο σε επιτελεία διοικητών με βαθμό αρχιπλοιάρχου ή υψηλότερο. Ο 

αντίστοιχος τίτλος για επιτελεία διοικητών με βαθμό χαμηλότερο από 

αρχιπλοιάρχου είναι επικεφαλής αξιωματικός επιτελείου και, στην οργάνωση 

ενός μόνον πλοίου, εκτελεστικός αξιωματικός. 

Επίσης: Επιτελάρχης. 

128. 
Αρχική αναφορά φωτογραφικής ανάλυσης 

[Initial photo interpretation report] 

Ερμηνευτική αναφορά που υποβάλλεται σε αρχικό στάδιο αναγνώρισης και 

παρουσιάζει τα αποτελέσματα της πρώτης ανάγνωσης-ερμηνείας των νέων 

δεδομένων εικονογραφίας, με στόχο την κάλυψη συγκεκριμένων απαιτήσεων 

μίας αποστολής. 

129. 
Αρχική επιχειρησιακή ικανότητα 

[Initial operational capability] 

Η αρχική επίτευξη της ικανότητας για αποτελεσματική χρήση ενός οπλικού 

συστήματος, στοιχείου εξοπλισμού ή συστήματος με εγκεκριμένα ειδικά 

χαρακτηριστικά, το οποίο επανδρώνεται ή χρησιμοποιείται από επαρκώς 

εκπαιδευμένη, εξοπλισμένη και υποστηριζόμενη στρατιωτική μονάδα ή δύναμη. 

130. 
Αρχική προγραμματισμένη αναφορά ερμηνείας 

[Initial programmed interpretation report] 

Τυποποιημένη αναφορά ερμηνείας εικονογραφικών δεδομένων, η οποία παρέχει 

πληροφόρηση αναφορικά με τους στόχους προγραμματισμένων αποστολών ή 

άλλη πληροφόρηση ζωτικής κατασκοπευτικής-πληροφοριακής σημασίας, που 
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εντοπίζεται εύκολα ως αρμόζουσα για την κάλυψη των ανωτέρω στόχων, μη 

δυνάμενη πάντως να αντληθεί από, ή μη έχουσα συμπεριληφθεί σε, άλλη 

αναφορά. 

131. 
Αρχική προσέγγιση 

[Initial approach] 

1. Το τμήμα αυτό της προσέγγισης ενός αεροσκάφους δι' οργάνων, στο οποίο το 

αεροσκάφος έχει απομακρυνθεί από ένα σταθερό σημείο αρχικής προσέγγισης 

και εκτελεί ελιγμό για να εισέλθει στη φάση της ενδιάμεσης ή τελικής 

προσέγγισης. Το τμήμα ολοκληρώνεται σε ένα ενδιάμεσο σταθερό σημείο ή, σε 

περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί ενδιάμεση φάση, στο τελικό σταθερό σημείο 

προσέγγισης. 2. Το τμήμα αυτό μίας διαδικασίας οπτικής προσέγγισης ενός 

αεροσκάφους, ακριβώς πριν από την άφιξή του στο αεροδρόμιο προορισμού, ή 

επάνω από το σημείο αναφοράς, από το οποίο ξεκινάει η διαδικασία της τελικής 

προσέγγισης στο αεροδρόμιο. 

132. 
Αρχική σάρωση διαδρομής 

[Initial path sweeping] 

Στο ναυτικό ναρκοπόλεμο, η αρχική σάρωση που εκτελείται για τον καθαρισμό 

μίας διαδρομής που διέρχεται διαμέσου μίας ναρκοθετημένης περιοχής, η οποία 

συνιστά κίνδυνο για τα ακολουθούντα ναρκαλιευτικά. 

133. 
Αρχικό απόθεμα 

[Initial reserves] 

Σε αμφίβιες επιχειρήσεις, τα αποθέματα στοιχείων που υπό κανονικές συνθήκες 

εκφορτώνονται αμέσως μετά από την αποβίβαση των κυμάτων προσβολής. 

Συνήθως, τα αποθέματα αυτά αναφέρονται σε στοιχεία που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν στην εγκατάσταση ακτής, από τις ομάδες των αποβατικών 

ταγμάτων και από τα λοιπά στοιχεία του τακτικού συγκροτήματος συντάγματος, 
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για την εκκίνηση και τη διατήρηση των επιχειρήσεων μάχης, μέχρις ότου να 

δημιουργηθούν, στο χώρο απόβασης, εγκαταστάσεις εφοδίων υψηλότερης 

αποθεματοποίησης. 

Βλπ. ακόμη: Απόθεμα εφεδρείας. 

134. 
Αρχικό προσχέδιο 

[Initial draft plan] 

Σχέδιο, το πρόπλασμα (αρχικό κείμενο) του οποίου έχει συνταχθεί με ευθύνη και 

συντονισμό του στρατηγείου που εξέδωσε αρχικώς τη διαταγή εκπόνησης του 

σχεδίου. Το σχέδιο, στο στάδιο αυτό είναι έτοιμο για προώθηση σε άλλα 

στρατηγεία για περαιτέρω επεξεργασία. Εν τούτοις, δεν μπορεί να τεθεί σε άμεση 

εφαρμογή από το διοικητή του πρώτου στρατηγείου, αλλά μπορεί να αποτελέσει 

τη βάση για την εκτέλεση μίας επιχείρησης, κατ' εντολή του διοικητή αυτού, σε 

περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. 

Βλπ. ακόμη: Επιχειρησιακό σχέδιο, Προσχέδιο, Συντονισμένο προσχέδιο, Τελικό 

σχέδιο. 

135. 
Αρχικό σημείο 

[Initial point] 

(ΗΠΑ) 1. Το πρώτο σημείο στο οποίο εντοπίζεται ένας κινούμενος στόχος σε 

έναν πίνακα σχεδιασμού. 2. Πλήρως ορισμένο σημείο, εύκολα διακριτό οπτικά ή 

με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, το οποίο χρησιμοποιείται ως σημείο αφετηρίας 

για τη ρίψη βομβών κατά ενός στόχου. 3 (επί αέρος). Σημείο κοντά στην περιοχή 

προσγείωσης όπου οι σχηματισμοί μεταγωγικών αεροσκαφών εκτελούν τις 

τελικές τροποποιήσεις για την υπέρπτηση μίας περιοχής ρίψης αλεξιπτωτιστών ή 

προσγείωσης. 4. (επί ελικοπτέρων) Σημείο ελέγχου εναέριας κίνησης, κοντά στη 

ζώνη προσγείωσης, από το οποίο κατευθύνονται οι πτήσεις των ελικοπτέρων προς 

τις προδιαγεγραμμένες περιοχές προσγείωσής τους. 5. Οποιαδήποτε 

καθοριζόμενη τοποθεσία στην οποία σχηματίζεται μία φάλαγγα ή ένα στοιχείο 

ελικοπτέρων, με τη διαδοχική άφιξή τους, προτού ο σχηματισμός τεθεί υπό τον 
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έλεγχο του διοικητή που διατάσσει την κίνηση. 6. (ΝΑΤΟ) Προεπιλεγμένο 

σημείο στην επιφάνεια της Γης, το οποίο χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς. 

Βλπ. ακόμη: Σημείο προσέγγισης στόχου. 

136. 
Άσκηση 

[Exercise] 

Στρατιωτικός ελιγμός ή προσομοιούμενη πολεμική επιχείρηση, η οποία 

περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την προπαρασκευή των συμμετεχουσών δυνάμεων 

και την τελική εκτέλεση. Η άσκηση διενεργείται για εκπαιδευτικούς και 

αξιολογικούς του πολεμικού δυναμικού λόγους. Μπορεί να χαρακτηρίζεται ως 

συνδυασμένη, κοινή ή άσκηση μονάδας, αναλόγως των συμμετεχουσών μονάδων 

ή/και σχηματισμών. 

Βλπ. ακόμη: Ελιγμός. 

137. 
Άσκηση επί χάρτου 

[Map exercise] 

Άσκηση, κατά την οποία μία ακολουθία καταστάσεων στρατιωτικής φύσης 

αναφέρεται και επιλύεται σε έναν χάρτη. 

138. 
Άσκηση συντονιζόμενη από το συμβούλιο αρχηγών επιτελείων 

[JCS-coordinated exercise] 

(ΗΠΑ) Άσκηση μικρής κλίμακας, ο χρονικός προγραμματισμός της οποίας 

απαιτεί συντονισμό από το συμβούλιο των αρχηγών επιτελείων, λόγω του ότι 

προβλέπει τη συμμετοχή μονάδων ή δυνάμεων που υπάγονται σε περισσότερους 

από έναν διοικητές ή σε περισσότερους από έναν κλάδους των ΕΔ. 

Βλπ. ακόμη: Άσκηση. 
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139. 
Ασφάλεια 

[Security] 

Α (ΗΠΑ) 1. Μέτρα που λαμβάνονται από μία στρατιωτική μονάδα, 

δραστηριότητα ή εγκατάσταση για την προστασία της έναντι κάθε πράξης που 

έχει σχεδιαστεί ή που δύναται να επιδράσει επιβλαβώς στην αποτελεσματικότητά 

της. 2. Συνθήκη που προκύπτει από την υιοθέτηση και τήρηση προστατευτικών 

μέτρων, τα οποία εξασφαλίζουν μία κατάσταση "απαράβατου" από εχθρικές 

πράξεις ή επιδράσεις. 3. Αναφορικά με διαβαθμισμένο υλικό, η συνθήκη που 

αποτρέπει την πρόσβαση σε επίσημες πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένα 

άτομα, στο βαθμό που οι πληροφορίες αυτές τηρούνται και διασφαλίζονται προς 

το συμφέρον της εθνικής ασφαλείας 

Επίσης: Εξασφάλιση. 

Βλπ. ακόμη: Εθνική ασφάλεια. 

140. 
Ασφάλεια επικοινωνιών 

[Communications security] 

Η προστασία που προκύπτει από την εφαρμογή κάθε μέτρου σχεδιασμένου (α) να 

απαγορεύει σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να αποκτούν πρόσβαση σε 

πληροφορίες δυνάμενες να αντληθούν από την κατοχή και μελέτη 

τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και κωδίκων και (β) να παραπλανά μη 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στην προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν το προϊόν το 

οποίο αντλούν από την κατοχή και μελέτη τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και 

κωδίκων. Στην ασφάλεια των επικοινωνιών περιλαμβάνονται: α. η 

κρυπτογραφική ασφάλεια (ήτοι το τμήμα αυτό της ασφάλειας των επικοινωνιών 

που επιτυγχάνεται με την παροχή τεχνικώς επαρκών κρυπτογραφικών 

συστημάτων και με την ορθή χρήση τους), β. η ασφάλεια μεταδόσεων (ήτοι το 

τμήμα αυτό της ασφάλειας των επικοινωνιών που επιτυγχάνεται με την εφαρμογή 

του συνόλου των μέτρων τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των 

μεταδόσεων από μη εξουσιοδοτημένη ερμηνεία και εκμετάλλευση, ήτοι με μέσα 

άλλα από την κρυπτογραφική ανάλυση), γ. η ασφάλεια εκπομπών (ήτοι το τμήμα 
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αυτό της ασφάλειας των επικοινωνιών που επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του 

συνόλου των μέτρων τα οποία λαμβάνονται για την απαγόρευση της απόκτησης 

πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, στο βαθμό που οι πληροφορίες 

αυτές θα μπορούσαν να αντληθούν από την υποκλοπή και την ανάλυση εκπομπών 

από κρυπτογραφικό εξοπλισμό και κρυπτογραφικά συστήματα τηλεπικοινωνίας 

και δ. η φυσική ασφάλεια (ήτοι το τμήμα αυτό της ασφάλειας των επικοινωνιών 

που επιτυγχάνεται από την εφαρμογή των μέτρων φυσικής προστασίας τα οποία 

απαιτούνται για τη διασφάλιση διαβαθμισμένου εξοπλισμού, υλικού και 

εγγράφων έναντι της πρόσβασης σε αυτά ή της παρατήρησης αυτών από μη 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα). 

Επίσης: Εξασφάλιση επικοινωνιών. 

Αρκτικ.: COMSEC. 

142. 
Ασφάλεια επιχειρήσεων 

[Operations security] 

Διαδικασία ανάλυσης φίλιων ενεργειών που άπτονται στρατιωτικών επιχειρήσεων 

και άλλων δραστηριοτήτων, με στόχο: (α) τον εντοπισμό των ενεργειών τις οποίες 

δύνανται να παρατηρήσουν τα συστήματα κατασκοπείας του αντιπάλου, (β) τον 

προσδιορισμό των δεικτών οι οποίοι δύνανται να περιέλθουν στα συστήματα 

κατασκοπείας του εχθρού και οι οποίοι θα μπορούσαν να ερμηνευθούν για την 

έγκαιρη εξαγωγή κρίσιμων πληροφοριών, χρησίμων για τους αντιπάλους και 

(γ) την επιλογή και την υιοθέτηση μέτρων που εξαλείφουν ή ελαχιστοποιούν την 

ευαισθησία των ενεργειών των φίλιων δυνάμεων στην αξιοποίηση από τον 

αντίπαλο. 

Αρκτικ.: OPSEC. 

143. 
Ασφάλεια ηλεκτρονικών 

[Electronics security] 

Η προστασία που προκύπτει από το σύνολο των μέτρων τα οποία σχεδιάζονται με 

στόχο τη διασφάλιση της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφορίες 
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αξίας, οι οποίες θα μπορούσαν να αντληθούν με υποκλοπή και μελέτη μη 

επικοινωνιακών ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών, π.χ. από συσκευές ραντάρ. 

Επίσης: Ηλεκτρονική ασφάλεια. 

144. 
Ασφάλεια πληροφοριών κατασκοπείας 

[Counterintelligence] 

Δραστηριότητες που άπτονται του εντοπισμού και της ανάδρασης στην απειλή 

την οποία προβάλλουν για την ασφάλεια ενός κράτους, οι ενέργειες εχθρικών 

υπηρεσιών κατασκοπείας. 

Βλπ. ακόμη: Αντιδολιοφθορά, Ασφάλεια, Ασφάλεια προστασίας, Εξουδετέρωση 

ανατρεπτικών ενεργειών, Πληροφορία κατασκοπείας ασφαλείας ,. 

145. 
Ασφάλεια προστασίας 

[Protective security] 

Το οργανωμένο σύνολο/σύστημα αμυντικών μέτρων που θεσπίζονται και 

τηρούνται σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, για την επίτευξη και τη διατήρηση 

ικανοποιητικού (κατά τα οριζόμενα) επιπέδου ασφαλείας. 

Βλπ. ακόμη: Ασφάλεια, Φυσική ασφάλεια. 

146. 
Ασφάλεια σημάτων 

[Signal security] 

Γενικός όρος, που περιλαμβάνει τόσο την ασφάλεια των επικοινωνιών όσο και 

την ασφάλεια των ηλεκτρονικών. 

147. 
Ατομικά είδη ανάγκης 

[Individual reserves] 

Τα εφόδια που φέρει ένας στρατιώτης, ένα ζώο ή ένα όχημα για μεμονωμένη 

(ατομική) χρήση σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. 
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Επίσης: Μεμονωμένα είδη ανάγκης. 

Βλπ. ακόμη: Απόθεμα εφεδρείας. 

148. 
Αφαίρεση 

[Cannibalise] 

Η αφαίρεση συντηρήσιμων μερών από στοιχείο ή υλικό για την εγκατάστασή 

τους σε άλλο στοιχείο ή υλικό. 

Επίσης: Κανιβαλισμός. 

149. 
Άφορτος στόχος υπό καταστροφή 

[Uncharged demolition target] 

Στόχος υπό καταστροφή που έχει τύχει της κατάλληλης προετοιμασίας για να 

δεχθεί τον (συνήθως, εκρηκτικό) παράγοντα καταστροφής, του οποίου οι 

ποσότητες έχουν υπολογιστεί, συσκευαστεί και αποθηκευτεί σε ασφαλή χώρο. 

Επίσης, έχουν συνταχθεί οι απαραίτητες οδηγίες εγκατάστασης του φορτίου του 

παράγοντα καταστροφής. 

Βλπ. ακόμη: Ολική καταστροφή. 

150. 
Βαθμός πυρηνικού κινδύνου 

[Degree of nuclear risk] 

Οριζόμενος από διοικητή μίας δύναμης, αντιστοιχεί στο βαθμό του κινδύνου στον 

οποίο πιθανολογείται ότι θα εκτεθούν οι φίλιες δυνάμεις, συνεπεία της έκρηξης 

ενός πυρηνικού όπλου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην προσβολή ενός 

εχθρικού στόχου ευρισκόμενου κοντά στις φίλιες δυνάμεις. Η κατηγοριοποίηση 

των αποδεκτών (ανεκτών) βαθμών κινδύνου, υπό διαφοροποιούμενες τακτικές 

συνθήκες, είναι: εκτάκτου ανάγκης, μέσος και αμελητέος. 

Επίσης: Βαθμός πυρηνικής επικινδυνότητας. 

Βλπ. ακόμη: Αμελητέος πυρηνικός κίνδυνος, Μέσος πυρηνικός κίνδυνος, 

Πυρηνικός κίνδυνος εκτάκτου ανάγκης. 
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151. 
Βάθος κατάρρευσης 

[Collapse depth] 

Το βάθος σχεδιασμού, που αναφέρεται στον άξονα του κύτους πίεσης, πέραν του 

οποίου η δομή του κύτους θα υποστεί καταστροφική αστοχία, μέχρι του σημείου 

της ολικής κατάρρευσης. 

152. 
Βάθος κρατήρα 

[Crater depth] 

Το μέγιστο βάθος ενός κρατήρα, μετρούμενο από το χαμηλότερο σημείο του 

ρήγματος έως το αρχικό επίπεδο του εδάφους. 

153. 
Βάρος λειτουργίας οχήματος 

[Curb weight] 

Το βάρος ενός οχήματος εδάφους, συμπεριλαμβανομένου του φορτίου του σε 

καύσιμα, λιπαντικά, ψυκτικό υγρό και προσαρτημένα εξαρτήματα - εξαιρουμένου 

όμως του βάρους του φορτίου και του προσωπικού εξυπηρέτησής του. 

154. 
Βαρύ φορτίο 

[Heavy lift cargo] 

1. Κάθε φορτίο που ζυγίζει περισσότερο από 5 τόνους και που πρόκειται να 

μεταφερθεί επί πλοίου. 2. Μονάδα φορτίου, της οποίας το βάρος ή ο όγκος 

υπερβαίνει τις 800 λίβρες ή τα 100 κυβικά πόδια, αντιστοίχως. 

Βλπ. ακόμη: Φορτίο. 



 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β – ΣΗΜΑΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β3-46/276-375 

155. 
Βασικά εφόδια 

[Essential supply] 

Στοιχείο το οποίο είναι απαραίτητο για την καταστολή του πολέμου κατά την 

περίοδο επιβίωσης, ή για την εθνική επιβίωση στη διάρκεια της περιόδου αυτής 

και το οποίο πρέπει να απορριφθεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Τέτοια 

στοιχεία περιλαμβάνουν τα τρόφιμα, τα διυλισμένα καύσιμα, τα λιπαντικά και τα 

ιατρικά εφόδια. 

Βλπ. ακόμη: Φορτίο. 

156. 
Βασική δέσμευση 

[Basic undertaking] 

Οι γενικής διατύπωσης ενέργειες που θα πρέπει να αναληφθούν για την επιτυχή 

εφαρμογή της στρατηγικής και επιχειρησιακής θεώρησης ενός στρατιωτικού 

διοικητή. Ως βασικές δεσμεύσεις νοούνται τα στρατιωτικά, διπλωματικά, 

οικονομικά, ψυχολογικά και άλλα μέτρα. 

Βλπ. ακόμη: Στρατηγική θεώρηση. 

157. 
Βασική κατασκοπεία 

[Basic intelligence] 

1. (ΗΠΑ) Βασικές κατασκοπευτικές πληροφορίες που αναφέρονται στην εν γένει 

κατάσταση, τους πόρους, την ικανότητα και την ευαισθησία ξένων κρατών ή 

περιοχών. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υλικό 

αναφοράς στο σχεδιασμό επιχειρήσεων, σε οποιοδήποτε επίπεδο, καθώς επίσης 

και στην αξιολόγηση μετέπειτα συγκεντρωνόμενων πληροφοριών επί του αυτού 

αντικειμένου. 2. (ΝΑΤΟ) Διενέργεια κατασκοπείας, και το (πληροφοριακό) 

προϊόν αυτής, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό αναφοράς στο σχεδιασμό 

και στην αξιολόγηση μετέπειτα συλλεγόμενων πληροφοριών. 

Επίσης: Βασική πληροφορία κατασκοπείας. 

Βλπ. ακόμη: Κατασκοπεία, Πληροφορία, Πληροφορία άμεσης εκμετάλλευσης. 
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158. 
Βασική μελέτη ψυχολογικών επιχειρήσεων 

[Basic psychological operations study] 

Έγγραφο το οποίο περιγράφει περιεκτικά τα χαρακτηριστικά μίας χώρας, 

γεωγραφικής περιοχής ή περιφέρειας, που μπορούν να ληφθούν κατά το δυνατόν 

υπ' όψιν στο σχεδιασμό ψυχολογικών επιχειρήσεων και να χρησιμεύσουν ως 

υλικό άμεσης αναφοράς για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ψυχολογικών 

επιχειρήσεων. 

159. 
Βασική τακτική οργάνωση 

[Basic tactical organisation] 

Η συμβατική οργάνωση μάχης των μονάδων αποβατικών δυνάμεων, με 

συνδυασμό δυνάμεων πεζικού, χερσαίων όπλων υποστήριξης και αεροπορίας για 

την επίτευξη καθοριζόμενων αποστολών στην ξηρά. Η οργανωτική μορφή αυτή 

χρησιμοποιείται το συντομότερο δυνατόν έπειτα από την απόβαση των διαφόρων 

στοιχείων της αποβατικής δύναμης. 

160. 
Βασικό δίκτυο στρατιωτικών οδών 

[Basic military route network] 

Αξονικές, πλευρικές και συνδετήριες οδοί-διαδρομές, που καθορίζονται σε καιρό 

ειρήνης από ένα κράτος, κατά τρόπον ώστε να ικανοποιούν τις προβλεπόμενες 

στρατιωτικές κινήσεις και μεταφορικές ανάγκες σε περίοδο πολέμου, τόσο των 

συμμαχικών, όσο και των εθνικών δυνάμεων. 

Επίσης: Δίκτυο βασικών στρατιωτικών οδεύσεων. 

161. 
Βασικό σχέδιο 

[Chart base] 

Σχέδιο που χρησιμοποιείται ως πρωτογενής πηγή σύνθεσης ή ως πλαίσιο επί του 

οποίου αποτυπώνονται νέα στοιχεία. Καλείται επίσης "τοπογραφική" βάση. 
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Βλπ. ακόμη: Βασικός χάρτης. 

162. 
Βασικό φορτίο 

[Essential cargo] 

Βλ. Βασικά εφόδια. 

Βλπ. ακόμη: Φορτίο. 

163. 
Βασικός χάρτης 

[Base map] 

Χάρτης ή σχέδιο που περιλαμβάνει ορισμένες πληροφορίες, χρησιμοποιούμενες 

ως βάση επί της οποίας συντίθενται επιπρόσθετα δεδομένα εξειδικευμένου 

περιεχομένου και φύσεως. Επίσης, χάρτης που περιέχει όλες τις πληροφορίες από 

τις οποίες είναι δυνατή η σύνθεση χαρτών με εξειδικευμένες πληροφορίες. 

Βλπ. ακόμη: Βασικό σχέδιο, Χάρτης. 

164. 
Βιολογικός παράγοντας 

[Biological agent] 

Μικροοργανισμός που προξενεί ασθένεια στον άνθρωπο, τα φυτά ή τα ζώα ή που 

προκαλεί υποβάθμιση υλικών. 

Επίσης: Βιολογικό στοιχείο. 

165. 
Βολή αντιπυροβολικού 

[Counterbattery fire] 

Βολή που στοχεύει στην καταστροφή ή την εξουδετέρωση οπλικών συστημάτων 

έμμεσης βολής. 
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166. 
Γέμιση 

[Charge] 

1. Η ποσότητα πρωηθητικού υλικού που απαιτείται για σταθερή ή ημι-σταθερή 

τροχιά βλήματος ή βολής. Μπορεί επίσης να αναφέρεται στην ποσότητα 

εκρηκτικού φορτίου που περιέχεται σε μία βόμβα, νάρκη ή παρόμοιο υλικό. 

2. Στη μηχανική μάχης, η ποσότητα του εκρηκτικού που παρασκευάζεται για την 

επίτευξη ολικής καταστροφής ενός στόχου. 

Επίσης: Φορτίο. 

167. 
Γενικευμένη πυρηνική, βιολογική και χημική προστασία 

[Collective nuclear, biological and chemical protection] 

Προστασία που παρέχεται σε ομάδα ατόμων, σε πυρηνικό, βιολογικό και χημικό 

περιβάλλον, η οποία επιτρέπει τη χαλάρωση των μεμονωμένων μέτρων 

πυρηνικής, βιολογικής και χημικής προστασίας. 

168. 
Γενικευμένος πόλεμος 

[General war] 

Ένοπλη σύγκρουση μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, στην οποία γίνεται χρήση του 

συνόλου των πόρων των εμπολέμων και στην οποία διακυβεύεται η εθνική 

επιβίωση ενός τουλάχιστον εκ των εμπολέμων μερών. 

169. 
Γενικό διακριτικό κλήσης 

[Collective call sign] 

Οιοδήποτε διακριτικό κλήσης, το οποίο αναφέρεται σε δύο ή περισσότερες 

εγκαταστάσεις, διοικήσεις, αρχές ή μονάδες. Το γενικό διακριτικό κλήσης για 

οποιονδήποτε από τους παραπάνω σχηματισμούς περιλαμβάνει τη διοίκηση του 

σχηματισμού και όλους τους υφιστάμενους διοικητές. 

Επίσης: Διακριτικό κλήσης πολλαπλής χρήσεως. 
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Βλπ. ακόμη: Διακριτικό κλήσης. 

170. 
Γενικό φορτίο 

[General cargo] 

Φορτίο το οποίο δύναται να φορτωθεί σε γενικές, μη εξειδικευμένες περιοχές 

στοίβαξης, π.χ. κιβώτια, κουτιά, βαρέλια, συσκευασίες, δεσμίδες και παλέτες. 

Βλπ. ακόμη: Φορτίο. 

171. 
Γραμμή πυρηνικής ασφαλείας 

[Nuclear safety line] 

Γραμμή που επιλέγεται, κατά το δυνατόν, ώστε να ακολουθεί σαφώς 

καθορισμένα τοπογραφικά στοιχεία. Χρησιμοποιείται για την οριοθέτηση των 

επιπέδων των κατά περίπτωση υιοθετούμενων μέτρων ασφαλείας, των βαθμών 

της προξενούμενης ζημιάς ή του κινδύνου στον οποίο εκτίθενται οι φίλιες 

δυνάμεις ή/και για τον προκαθορισμό των ορίων εντός των οποίων δύνανται να 

εκτείνονται οι επιπτώσεις της χρήσης φίλιων οπλικών συστημάτων. 

Επίσης: Γραμμή ασφαλείας πυρηνικής εκρήξεως. 

172. 
Γραμμικά αερόφυλλα 

[Rope chaff] 

Τύπος αεροφύλλων αποτελούμενων από μακρύ περιτύλιγμα μεταλλικών φύλλων 

ή σύρματος, σχεδιασμένος για ευρείες αποκρίσεις χαμηλής συχνότητας. 

Βλπ. ακόμη: Αερόφυλλα παραπλάνησης. 
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173. 
Γωνία εκτροπής 

[Crab angle] 

Η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ της τροχιάς ή γραμμής πτήσης ενός 

αεροσκάφους και του εμπρός και πίσω άξονα ενός κατακόρυφου εικονολήπτη, 

που βρίσκεται στην ίδια ευθεία με το διαμήκη άξονα του αεροσκάφους. 

174. 
Γωνία μετατροπής 

[Conversion angle] 

Η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ ενός στίγματος μεγάλου (ορθόδρομου) κύκλου 

και ενός στίγματος λοξοδρομικής γραμμής ενός σημείου, μετρούμενη από κοινή 

αφετηρία. 

175. 
Γωνιακός ανακλαστήρας 

[Corner reflector] 

1. Συσκευή, που κατά κανόνα αποτελείται από τρεις μεταλλικές επιφάνειες ή 

οθόνες κατακόρυφες μεταξύ τους, σχεδιασμένη να λειτουργεί ως στόχος ή 

δείκτης ραντάρ. 2. Στα συστήματα ραντάρ, αντικείμενο το οποίο, μέσω 

πολλαπλών ανακλάσεων από ομαλές επιφάνειες, παράγει σήμα επιστροφής 

ραντάρ μεγαλύτερου εύρους σε σχέση με το αναμενόμενο, σύμφωνα με το φυσικό 

μέγεθος του αντικειμένου. 

176. 
Δείκτης κάλυψης 

[Coverage index] 

Σειρά υπερτιθέμενων στρωμάτων, που δείχνουν όλες τις αποστολές 

φωτογραφικής αναγνώρισης για την κάλυψη του φύλλου χάρτη στο οποίο 

αναφέρονται τα υπερτιθέμενα στρώματα. 
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177. 
Δέκτης εικονολήπτη 

[Camera magazine] 

Αφαιρούμενο τμήμα εικονολήπτη, στο οποίο περιέχονται τα εκτεθειμένα και τα 

μη εκτεθειμένα τμήματα του φιλμ. 

178. 
Δεσμευμένη διαδρομή 

[Reserved route] 

Στις οδικές μετακινήσεις, συγκεκριμένη διαδρομή που διατίθεται για 

αποκλειστική χρήση από κάποια υπηρεσία ή σχηματισμό. 

Βλπ. ακόμη: Διαδρομή. 

179. 
Δέσμευση εναερίου χώρου 

[Airspace reservation] 

Ο εναέριος χώρος που βρίσκεται υπεράνω μίας περιοχής στην επιφάνεια του 

εδάφους ή υδάτινου σχηματισμού, που καθορίζεται και επιμερίζεται με διαταγή 

του αρμοδίου οργάνου (στις ΗΠΑ, με εκτελεστική οδηγία του Προέδρου) ή από 

ένα κυρίαρχο κράτος, κοινοπολιτεία ή εθνική διοίκηση. Η υπέρπτηση της 

δεσμευμένης περιοχής απαγορεύεται για λόγους εθνικής άμυνας ή για άλλους 

λόγους κρατικού συμφέροντος. 

180. 
Δέσμη 

[Sheaf] 

Στο πυροβολικό και τις υποστηρικτικές βολές από πολεμικά σκάφη, σχεδιασμένα 

επίπεδα (γραμμές) πυρός, τα οποία επιτυγχάνουν το επιθυμητό εκρηκτικό σχήμα, 

όταν οι βολές εκτελούνται από δύο ή περισσότερα όπλα. 
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181. 
Δεσμίδα εικονογραφίας 

[Imagery pack] 

Το σύνολο των καταγραφημάτων από διαφορετικούς αισθητήρες εικονογραφίας, 

το οποίο καλύπτει μία κοινή περιοχή-στόχο. 

182. 
Διαβάθμιση 

[Classification] 

Ο καθορισμός, για μία επίσημη πληροφορία, της απαίτησης για συγκεκριμένο 

βαθμό προστασίας της κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, προς 

όφελος της εθνικής ασφαλείας. Ο καθορισμός αυτός συνοδεύεται από ένδειξη του 

ότι ο καθορισμός έχει ολοκληρωθεί. 

Βλπ. ακόμη: Διαβάθμιση ασφαλείας. 

183. 
Διαβάθμιση ασφαλείας 

[Security classification] 

1. (ΗΠΑ) Κατηγορία στην οποία εντάσσονται οι πληροφορίες και τα υλικά 

εθνικής ασφαλείας, η οποία ορίζεται για να καταδείξει το βαθμό της ζημιάς που 

θα μπορούσε να προξενήσει η γνωστοποίησή τους σε μη εξουσιοδοτημένα 

σχετικώς πρόσωπα, στην εθνική άμυνα ή τις εξωτερικές σχέσης ενός κράτους, 

καθώς επίσης και για να προσδιορίσει τον απαιτούμενο βαθμό προστασίας. Οι 

κατηγορίες που χρησιμοποιούνται από το Υπ. Άμυνας των ΗΠΑ είναι τρεις: 

(α) Άκρως απόρρητο: Οι πληροφορίες ή το υλικό εθνικής ασφαλείας απαιτούν 

τον υψηλότερο δυνατό βαθμό προστασίας. Η γνωστοποίησή τους σε μη 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα θα μπορούσε να προξενήσει ζημιά εξαιρετικής 

σοβαρότητας στην εθνική ασφάλεια. Ως παραδείγματα ζημιών "εξαιρετικής 

σοβαρότητας", κατά τον ορισμό των αμυντικών αρχών των ΗΠΑ, μπορούν να 

αναφερθούν οι ένοπλες εχθροπραξίες κατά των Ηνωμένων Πολιτειών ή των 

συμμάχων τους, η διαταραχή των εξωτερικών σχέσεων των ΗΠΑ με ζωτική 

επίπτωση στην εθνική ασφάλεια αυτής της χώρας, η διακύβευση σχεδίων εθνικής 
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άμυνας με ζωτική σημασία ή σύνθετων κρυπτολογικών και επικοινωνιακών 

κατασκοπευτικών συστημάτων, η αποκάλυψη ευαίσθητων επιχειρήσεων 

κατασκοπείας και η διαρροή επιστημονικών ή τεχνολογικών πληροφοριών με 

ζωτική σημασία για την εθνική ασφάλεια. (β) Απόρρητο: Οι πληροφορίες ή το 

υλικό εθνικής ασφαλείας απαιτούν ουσιαστικό βαθμό προστασίας. Η 

γνωστοποίησή τους σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα εικάζεται ότι θα μπορούσε 

να προξενήσει σοβαρή ζημιά στην εθνική ασφάλεια. Ως παραδείγματα "σοβαρής 

ζημιάς", κατά τον ορισμό των αμυντικών αρχών των ΗΠΑ, μπορούν να 

αναφερθούν η διαταραχή των εξωτερικών σχέσεων των ΗΠΑ με σημαντική 

επίδραση στην εθνική ασφάλεια, η σημαντική ζημιά σε πρόγραμμα ή πολιτική 

που σχετίζεται ευθέως με την εθνική ασφάλεια, η αποκάλυψη σημαντικών 

στρατιωτικών σχεδίων ή επιχειρήσεων κατασκοπείας και η διακύβευση 

σημαντικών ή τεχνολογικών πληροφοριών που άπτονται της εθνικής ασφάλειας. 

(γ) Εμπιστευτικό: Οι πληροφορίες ή το υλικό εθνικής ασφαλείας απαιτούν 

προστασία. Η γνωστοποίησή τους σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα εικάζεται, 

ευλόγως, ότι θα μπορούσε να προξενήσει ζημιά στην εθνική ασφάλεια. 

2. (ΝΑΤΟ) Κατηγορία ή βαθμίδα δεικτοδοτούσα αμυντικές πληροφορίες ή 

αμυντικό υλικό, για την κατάδειξη του κινδύνου στην εθνική ασφάλεια ή στην 

ασφάλεια του ΝΑΤΟ που θα μπορούσε να προκύψει από τη γνωστοποίηση ή την 

περιέλευσή τους σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, καθώς και του προτύπου 

προστασίας που απαιτείται για τη διαφύλαξη της μη γνωστοποίησής τους. 

Βλπ. ακόμη: Ασφάλεια, Διαβάθμιση. 

184. 
Διαβαθμισμένη πληροφορία 

[Classified information] 

Επίσημη πληροφορία, για την οποία προσδιορίζεται ότι απαιτεί, προς όφελος της 

εθνικής ασφαλείας, προστασία από γνωστοποίηση σε μη εξουσιοδοτημένα 

πρόσωπα. 
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185. 
Διαβαθμισμένο υλικό 

[Classified matter] 

Επίσημη πληροφορία ή στοιχείο, σε οποιαδήποτε μορφή και οποιασδήποτε 

φύσης, που απαιτεί προστασία προς όφελος της εθνικής ασφαλείας. 

Βλπ. ακόμη: Αδιαβάθμητο υλικό. 

186. 
Διαβίβαση πληροφοριών 

[Cross-tell] 

Η μεταφορά πληροφοριών μεταξύ μονάδων που βρίσκονται στο ίδιο 

επιχειρησιακό επίπεδο. 

187. 
Διάγραμμα χωρικής κάλυψης 

[Country cover diagram] 

Ευρετήριο μικρής κλίμακας, κατά χώρα, που δείχνει την ύπαρξη 

αεροφωτογραφιών για λόγους σχεδιασμού. 

188. 
Διαδρομή 

[Route] 

Η προκαθορισμένη πορεία που πρέπει να διανυθεί, από ένα συγκεκριμένο σημείο 

εκκίνησης, ώς έναν συγκεκριμένο προορισμό. 

Επίσης: Όδευση. 

Βλπ. ακόμη: Αξονική διαδρομή, Δεσμευμένη διαδρομή, Διαδρομή καθολικού 

ελέγχου, Ελεγχόμενη διαδρομή, Εποπτευόμενη διαδρομή, Πλευρική διαδρομή, 

Σηματοδοτημένη διαδρομή. 
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189. 
Διαδρομή (νηοπομπής, φάλαγγας οχημάτων) 

[Convoy route] 

Η συγκεκριμένη διαδρομή που ορίζεται σε νηοπομπή ή φάλαγγα οχημάτων από 

την αρμόδια αρχή δρομολόγησης. 

190. 
Διαδρομή καθολικού ελέγχου 

[Dispatch route] 

Στις χερσαίες μετακινήσεις, οδός επί της οποίας ασκείται πλήρης έλεγχος, τόσο 

ως προς τις προτεραιότητες χρήσης, όσο και ως προς τη ρύθμιση των 

μετακινήσεων, από χωρική και χρονική άποψη. Για τη χρήση της διαδρομής 

απαιτείται έγκριση κίνησης, ακόμη και εάν η κίνηση γίνεται από ένα μόνον 

όχημα. 

Επίσης: Οδός ελεγχόμενης κυκλοφορίας. 

Βλπ. ακόμη: Διαδρομή. 

191. 
Διάδρομος ανόδου 

[Clearway, Climb corridor] 

Καθορισμένη, τετραγωνική, περιοχή επί του εδάφους ή στη θάλασσα, στο τέλος 

ενός διαδρόμου απογείωσης και κατά τη φορά της απογείωσης, η οποία βρίσκεται 

υπό τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής και επιλέγεται ή προετοιμάζεται ως περιοχή 

κατάλληλη, επάνω από την οποία ένα αεροσκάφος μπορεί να καλύψει ένα τμήμα 

της αρχικής του ανόδου σε συγκεκριμένο ύψος. 

192. 
Διάδρομος τροχοδρόμησης 

[Taxiway] 

Διαδρομή εντός αεροδρομίου, σχεδιασμένη ειδικά για χρήση από τα αεροσκάφη 

που κινούνται (τροχοδρομούν) προς/από το διάδρομο απογείωσης-προσγείωσης. 
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193. 
Διαθέσιμο αεροσκάφος μάχης 

[Combat available aircraft] 

Αεροσκάφος δυνάμενο να φέρει σε πέρας την πρωτεύουσα αποστολή που του 

ανατίθεται υπό κανονικές συνθήκες. Το πρωτεύον οπλικό σύστημα του 

αεροσκάφους πρέπει να είναι σε επιχειρησιακή λειτουργία. Εν τούτοις, ως 

διαθέσιμο αεροσκάφος μάχης χαρακτηρίζεται κάθε αεροσκάφος που πιθανόν να 

απαιτεί ανεφοδιασμό σε καύσιμα ή οπλισμό ή διάθεση νέου πληρώματος μάχης. 

194. 
Διάθημα στόχου 

[Target bearing] 

1. Πραγματικό: Το πραγματικό μαγνητικό διάθημα ενός στόχου, από ένα πλοίο 

βολής. 2. Σχετικό: Το διάθημα ενός στόχου, μετρούμενο επί της οριζόντιας 

γραμμής, δεξιόστροφα από την πλώρη του πλοίου παρατήρησης και σε τόξο 0-

360 μοιρών, ή από το ρύγχος του αεροσκάφους παρατήρησης, ωρομετρικά (σε 

ώρες ρολογιού). 

195. 
Διάθλαση ακτής 

[Coastal refraction] 

Η μεταβολή της φοράς κίνησης ενός ραδιοσυχνοτικού κύματος ξηράς, καθώς 

περνάει από την ξηρά στη θάλασσα ή αντιστρόφως. Καλείται επίσης "φαινόμενο 

ξηράς" ή "φαινόμενο γραμμής όχθης". 

196. 
Διάκριση στόχων 

[Target discrimination] 

Η ικανότητα ενός συστήματος παρακολούθησης ή καθοδήγησης να αναγνωρίζει 

και να δεσμεύει επιλεκτικά στόχους, μεταξύ της πληθώρας των στόχων που 

μπορεί να βρίσκονται στο πεδίο παρατήρησης ή καθοδήγησης. 
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197. 
Διακριτικό κλήσης 

[Call sign] 

Οποιοσδήποτε συνδυασμός γραμμάτων ή λέξεων, για την αναγνώριση μίας 

διάταξης επικοινωνίας, μίας διοίκησης, μίας αρχής, μίας δραστηριότητας ή μίας 

μονάδας. Χρησιμοποιείται πρωτίστως για την επίτευξη και διατήρηση 

επικοινωνίας. 

Βλπ. ακόμη: Απροσδιόριστο διακριτικό κλήσης, Γενικό διακριτικό κλήσης, 

Διεθνές διακριτικό κλήσης, Οπτικό διακριτικό κλήσης, Τακτικό διακριτικό 

κλήσης, Φωνητικό διακριτικό κλήσης. 

198. 
Διακριτικό νηοπομπής 

[Convoy title] 

Συνδυασμός αριθμών και γραμμάτων που ορίζει τους λιμένες αναχώρησης και 

άφιξης, την ταχύτητα και τον αύξοντα (σειριακό) αριθμό κάθε νηοπομπής. 

Επίσης: Τίτλος νηοπομπής. 

199. 
Διασπορά 

[Dispersion] 

1. Το σχήμα της διάχυσης (διασποράς) των κτυπημάτων γύρω από το μέσο 

σημείο κρούσης βομβών και βλημάτων που ρίπτονται ή που πυροδοτούνται υπό 

ταυτόσημες συνθήκες. 2. Στο αντιαεροπορικό πυροβολικό, η διασπορά των 

βολών σε βεληνεκές και εκτροπή, γύρω από το μέσο σημείο έκρηξης. 3. Η 

διασπορά ή διαχωρισμός στρατευμάτων, υλικού, εγκαταστάσεων ή 

δραστηριοτήτων, με συγκέντρωσή τους, κατά κανόνα, σε περιοχές περιορισμένης 

έκτασης, ούτως ώστε να ελαχιστοποιείται η ευαισθησία τους. 4. Σε χημικές και 

βιολογικές επιχειρήσεις, η διασπορά παραγόντων σε υγρή ή αέρια (ψεκάσιμη) 

μορφή. 5. Σε επιχειρήσεις ρίψης αλεξιπτωτιστών, η διασπορά του προσωπικού 

ή/και του φορτίου στη ζώνη πτώσεως. 6. Στον έλεγχο της ναυτιλίας από το 
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πολεμικό ναυτικό, το εκ νέου πλεύρισμα ενός πλοίου κοντά στο λιμένα για την 

προστασία του ή για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ζημιάς από επίθεση. 

Βλπ. ακόμη: Ακτίνα πιθανού σφάλματος, Απόκλιση, Οριζόντιο σφάλμα, Σφάλμα 

βολής, Σφάλμα διασποράς ,. 

200. 
Διασπορά ακτινοβολίας 

[Radiation scattering] 

Η διάχυση, διασπορά ακτινοβολίας (θερμικής, ηλεκτρομαγνητικής ή πυρηνικής) 

από το σημείο της αρχικής γένεσής της, που είναι το αποτέλεσμα της 

συγκρούσεώς της με άτομα, μόρια ή μεγαλύτερα σωματίδια της ατμόσφαιρας ή 

οποιουδήποτε άλλου μέσου παρεμβάλλεται μεταξύ της πηγής της ακτινοβολίας 

(π.χ. μίας πυρηνικής έκρηξης) και ενός σημείου ευρισκόμενου σε κάποια 

απόσταση από την πηγή αυτή. Ως αποτέλεσμα της διασποράς, η ακτινοβολία 

(ειδικότερα δε οι ακτίνες Γάμμα και τα ουδετερόνια) λαμβάνονται σε ένα τέτοιο 

σημείο από πολλές διευθύνσεις και όχι μόνον από τη διεύθυνση της πηγής. 

201. 
Διασταύρωση 

[Crossing] 

Σε αεροπορικές αναχαιτίσεις, όρος που σημαίνει "Πέρασμα από ___ σε ___". 

202. 
Διαταγές ελέγχου εκπομπών 

[Emission control orders] 

Διαταγές που χρησιμοποιούνται για την έγκριση, τον έλεγχο, ή την απαγόρευση 

της χρήσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού εκπομπών. 

Βλπ. ακόμη: Έλεγχος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 
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203. 
Διαταγή αποφυγής πυρός 

[Hold fire] 

Στην αεράμυνα, επείγουσα διαταγή για την παύση της βολής κατά στόχου. Τα 

βλήματα που βρίσκονται ήδη σε τροχιά πτήσης πρέπει να διακόψουν την 

αναχαίτιση, εάν αυτό είναι τεχνικώς δυνατόν. 

204. 
Διαταγή δέσμευσης στόχου 

[Engage] 

Στην αεράμυνα, διαταγή ελέγχου πυρός που δίδεται στα στοιχεία ή και στα 

οπλικά συστήματα, ώστε να βάλουν κατά συγκεκριμένου στόχου. 

Βλπ. ακόμη: Διαταγή αποφυγής πυρός, Διαταγή μεταβολής στόχου. 

205. 
Διαταγή διακοπής πυρός 

[Cease fire] 

Διαταγή διδόμενη σε στοιχεία αεράμυνας, ώστε να διακόψουν τη βολή κατά 

συγκεκριμένου στόχου, συνεχίζοντας όμως την παρακολούθησή του. Τα βλήματα 

που βρίσκονται ήδη εν πτήσει μπορούν να συνεχίσουν την αναχαίτιση. 

206. 
Διαταγή διακοπής φόρτωσης 

[Cease loading] 

Στις υποστηρικτικές βολές πυροβολικού και ναυτικού, διαταγή που δίδεται κατά 

την πυροδότηση δύο ή περισσοτέρων δεσμίδων για να επιβάλει την αναστολή της 

εισαγωγής δεσμίδων στο όπλο. 
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207. 
Διαταγή μεταβολής στόχου 

[Cease engagement] 

Στην αεράμυνα, διαταγή ελέγχου πυρός που δίδεται στα στοιχεία ώστε να 

διακόψουν την ακολουθία βολής κατά συγκεκριμένου στόχου. Τα κατευθυνόμενα 

βλήματα που βρίσκονται ήδη εν πτήσει συνεχίζουν την αναχαίτιση. 

Επίσης: Διαταγή παύσης εστίασης (δέσμευσης) στόχου. 

Βλπ. ακόμη: Διαταγή αποφυγής πυρός, Διαταγή δέσμευσης στόχου. 

208. 
Δίαυλος 

[Channel] 

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα προκαθορισμένο γράμμα, αριθμό ή 

κωδική λέξη για αναφορά σε μία συγκεκριμένη ραδιοσυχνότητα. 

Επίσης: Κανάλι. 

209. 
Διάφραγμα εικονολήπτη 

[Camera window] 

Το διάφραγμα στο θάλαμο του εικονολήπτη, διαμέσου του οποίου λαμβάνονται οι 

φωτογραφίες. 

210. 
Διαχείριση εναέριου χώρου 

[Airspace management] 

Ο συντονισμός, η ολοκλήρωση και η ρύθμιση της χρήσης εναερίου χώρου 

συγκεκριμένων διαστάσεων. 
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211. 
Διεθνές διακριτικό κλήσης 

[International call sign] 

Διακριτικό κλήσης που εκχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς 

Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, για την αναγνώριση ενός σταθμού ασυρμάτου. Η 

εθνικότητα του σταθμού ασυρμάτου προσδιορίζεται από το πρώτο (εκ των δύο) 

γραμμάτων του διακριτικού κλήσης. Όταν τα διεθνή διακριτικά κλήσης 

χρησιμοποιούνται σε οπτική σηματοδότηση, καλούνται "γράμματα σήματος". 

Βλπ. ακόμη: Διακριτικό κλήσης. 

212. 
Διεθνής ώρα 

[International Time] 

Βλ. Ενιαία ώρα. 

213. 
Διείσδυση 

[Infiltration] 

Α. (ΗΠΑ) 1. Η κίνηση εντός ή προς μία περιοχή που τελεί υπό την κατοχή φίλιων 

ή εχθρικών δυνάμεων ή σχηματισμών. Η κίνηση γίνεται είτε κατά μικρές ομάδες 

προσωπικού είτε μεμονωμένα, κατ' άτομο, σε μεγάλα ή μη τακτά χρονικά 

διαστήματα. Όταν η κίνηση γίνεται σε ή προς εχθρικό έδαφος, απαιτεί την 

αποφυγή επαφής με τον εχθρό. 2. Σε κατασκοπευτική χρήση, η τοποθέτηση ενός 

πράκτορα ή άλλου προσώπου σε μία περιοχή-στόχο, εντός εχθρικού εδάφους. 

Συνήθως, απαιτεί τη διέλευση από μία οριογραμμή ή άλλη φυλασσόμενη γραμμή. 

Μέθοδοι διείσδυσης είναι ("χρωματικοί" χαρακτηρισμοί σύμφωνα με το 

Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ): μαύρη (μυστική), γκρι (μέσω νόμιμης διέλευσης 

των συνόρων με παραποιημένα όμως έγγραφα) ή λευκή (απολύτως νόμιμη 

διείσδυση). 2. (ΝΑΤΟ) Τεχνική και διαδικασία κατά την οποία η κίνηση μίας 

δύναμης γίνεται μεμονωμένα (κατ' άτομο) ή σε μικρές ομάδες προσωπικού, προς 

ή γύρω από εχθρικές θέσεις, με συγκάλυψη ώστε να μην είναι δυνατή η 

ανίχνευσή της. 
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214. 
Διευθετήσεις υποστήριξης διοικητικής μέριμνας συνεργασίας 

[Cooperative logistics support arrangements] 

Συνδυασμός διαδικαστικών διευθετήσεων (οι διευθετήσεις διοικητικής μέριμνας 

συνεργασίας) και της υλοποίησης διαδικασιών (οι συμπληρωματικές διαδικασίες) 

για την υποστήριξη, τον καθορισμό ή την υλοποίηση ρυθμίσεων συνεργασίας 

ΔΜ, μεταξύ της κυβέρνησης των ΗΠΑ και κυβέρνησης φίλης ξένης χώρας, σε 

περίοδο ειρήνης. 

215. 
Διευθυντής τακτικής αεροπορίας 

[Tactical air director] 

Αξιωματικός με αρμοδιότητα επί του συνόλου των επιχειρήσεων του κέντρου 

διεύθυνσης τακτικής αεροπορίας. Ο αξιωματικός αυτός υπάγεται στον ελεγκτή 

τακτικής αεροπορίας, με αντικείμενο την παροχή κατευθύνσεων προς όλα τα 

αεροσκάφη και τις εγκαταστάσεις εναέριας προειδοποίησης που εκχωρούνται 

στην περιοχή ευθύνης του. Όταν ο αξιωματικός επιχειρεί από σκάφος επιφανείας, 

ανεξάρτητα από το κέντρο ελέγχου τακτικής αεροπορίας, καλύπτει επίσης τις 

αρμοδιότητες του ελεγκτή τακτικής αεροπορίας. 

Βλπ. ακόμη: Κέντρο διεύθυνσης τακτικής αεροπορίας. 

216. 
Διμερής υποδομή 

[Bilateral infrastructure] 

Υποδομή, οι ανάγκες και τα οφέλη της οποίας αφορούν δύο, μόνον, κράτη-μέλη 

του ΝΑΤΟ. Η χρηματοδότηση αυτού του τύπου υποδομής γίνεται με διμερή 

συμφωνία μεταξύ των κρατών (π.χ. αναφερόμενη στις αναγκαίες διευκολύνσεις 

για τη χρήση δυνάμεων ενός κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ στο έδαφος του 

δεύτερου κράτους-μέλους). 

Βλπ. ακόμη: Υποδομή. 
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217. 
Διοίκηση 

[Command] 

Α. (ΗΠΑ) 1. Η αρμοδιότητα ελέγχου, την οποία ασκεί νομίμως ένας στρατιωτικός 

διοικητής, επί των υφισταμένων του, στη διοικητική ή εκτελεστική ιεραρχία. Η 

διοίκηση περιλαμβάνει την αρμοδιότητα και την εξουσία για την αποτελεσματική 

διάθεση και αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων και για το σχεδιασμό της 

χρήσης, την οργάνωση, την κατεύθυνση, το συντονισμό και τον έλεγχο των 

στρατιωτικών δυνάμεων, με στόχο την επίτευξη των ανατιθέμενων αποστολών. 

Περιλαμβάνει επίσης αρμοδιότητες που άπτονται της υγείας, του ηθικού και της 

πειθαρχίας του εκχωρούμενου προς διοίκηση προσωπικού. 2. Προσταγή που 

δίδεται από ένα διοικητή, ήτοι η βούληση του διοικητή, εκφραζόμενη κατά 

τρόπον ώστε να επιτελείται μία συγκεκριμένη πράξη. 3. Μονάδα ή μονάδες, 

οργάνωση ή περιοχή, που τελεί υπό τις διαταγές ενός προσώπου. 4. Ο 

κυριαρχικός έλεγχος, μέσω πεδίου βολής ή παρατήρησης, από μία επιχειρησιακά 

ή τοπογραφικά ανώτερη θέση. Β. (ΝΑΤΟ) 1. Η αρμοδιότητα με την οποία 

περιβάλλεται αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων για την κατεύθυνση, το 

συντονισμό και τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων. 2. Προσταγή που δίδεται από 

ένα διοικητή. 3. Μονάδα ή μονάδες, οργάνωση ή περιοχή, που τελεί υπό τις 

διαταγές ενός προσώπου. 4. Ο κυριαρχικός έλεγχος, μέσω πεδίου βολής ή 

παρατήρησης, από μία επιχειρησιακά ή τοπογραφικά ανώτερη θέση. 

Επίσης: Διαταγή, Έλεγχος. 

Βλπ. ακόμη: Αεροπορική διοίκηση, Διοίκηση βάσης, Διοίκηση περιοχής, Εθνική 

διοίκηση, Επιχειρησιακή διοίκηση, Πλήρης έλεγχος. 

218. 
Διοίκηση αεράμυνας 

[Air defence command] 

Η αρμοδιότητα, και η αρχή που περιβάλλεται από την αρμοδιότητα αυτή, της 

αεράμυνας μίας καθορισμένης περιοχής. 
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219. 
Διοίκηση βάσης 

[Base command] 

Περιοχή που περιέχει μία στρατιωτική βάση ή μία ομάδα στρατιωτικών βάσεων, 

οργανωνόμενων υπό τις διαταγές ενός διοικητή. 

Βλπ. ακόμη: Διοίκηση. 

220. 
Διοίκηση μάχης 

[Combatant Command] 

(ΗΠΑ) Μη μεταβιβάσιμη αρχή διοικήσεως, η οποία θεσπίζεται με το άρθρο 10 

του κεφ. 164 του Κώδικα των ΗΠΑ και ασκείται μόνον από διοικητές 

ενοποιημένων διοικήσεων ή συγκεκριμένων διοικήσεων μάχης. Η διοίκηση μάχης 

(αρχή διοικήσεως) είναι η αρμοδιότητα την οποία κατέχει ένας Διοικητής Μάχης 

να καλύπτει τις λειτουργίες διοικήσεως επί των εκχωρούμενων σε αυτόν 

δυνάμεων, όπως η οργάνωση και η χρησιμοποίηση διοικήσεων και δυνάμεων, η 

ανάθεση ρόλων, ο καθορισμός στόχων και η κατεύθυνση σε κάθε θέμα που 

άπτεται στρατιωτικών επιχειρήσεων, κοινής εκπαίδευσης και διοικητικής 

μέριμνας, για την κάλυψη αποστολών που ανατίθενται στη διοίκηση. Η διοίκηση 

μάχης (αρχή διοικήσεως) ασκείται μόνον από διοικητές υφισταμένων 

σχηματισμών. Κατά κανόνα, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται μέσω του διοικητή 

υπηρεσίας και παρέχει πλήρη την αρμοδιότητα οργάνωσης και χρήσης 

διοικήσεων και δυνάμεων, κατά την κρίση του επικεφαλής διοικητή, για την 

εκτέλεση των ανατιθέμενων αποστολών. 

Αρκτικ.: COCOM. 

221. 
Διοίκηση περιοχής 

[Area command] 

Διοίκηση η οποία συντίθεται από την οργάνωση των στοιχείων μίας ή 

περισσοτέρων υπηρεσιών των ενόπλων δυνάμεων. Αρμοδιότητα της διοίκησης 
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αυτής είναι η επιχειρησιακή διαχείριση μίας συγκεκριμένης, οριοθετημένης, 

γεωγραφικής περιοχής, υπό τις διαταγές ενός διοικητή. 

Βλπ. ακόμη: Διοίκηση. 

222. 
Διοικητής αεράμυνας 

[Air defence commander] 

Ο επιφορτισμένος με τη διοίκηση της αεράμυνας μίας καθορισμένης περιοχής 

αξιωματικός. 

223. 
Διοικητής επιβιβαζόμενης μονάδας 

[Chalk commander] 

Ο διοικητής όλων των στρατευμάτων που επιβιβάζονται σε μέσο μεταφοράς το 

οποίο φέρει αριθμό φορτίου και μέσου. 

Βλπ. ακόμη: Αριθμός φορτίου και μέσου, Επιβιβαζόμενα στρατεύματα. 

224. 
Διοικητής μάχης 

[Combattant Commander] 

Διοικητής, επικεφαλής ενοποιημένων ή καθορισμένων διοικήσεων μάχης, που 

ορίζονται από τον Πρόεδρο (των ΗΠΑ). 

Βλπ. ακόμη: Διοίκηση μάχης, Επιχειρησιακός έλεγχος. 

225. 
Διοικητής νηοπομπής 

[Convoy commodore] 

Αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, ή πλοίαρχος ενός από τα πλοία που 

απαρτίζουν μία νηοπομπή, επιφορτισμένος με τη διοίκηση της νηοπομπής, 

σύμφωνα με τις διαταγές του Αξιωματικού Τακτικής Διοίκησης. Εάν δεν υπάρχει 

πλοίο συνοδείας επιφανείας, ο διοικητής έχει τη συνολική ευθύνη της διοίκησης. 



 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β – ΣΗΜΑΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β3-67/276-375 

226. 
Διοικητής τακτικής αεροπορίας 

[Tactical air commander] 

Στις ΗΠΑ, ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, που αναφέρεται ιεραρχικά 

στο διοικητή αποβατικών δυνάμεων, για θέματα ελέγχου και συντονισμού των 

εναέριων επιχειρήσεων οι οποίες διεξάγονται εντός της περιοχής ευθύνης του 

διοικητή, όταν ο έλεγχος των επιχειρήσεων γίνεται από ξηράς. 

227. 
Διοικητική ιεραρχία 

[Administrative chain of command] 

Η συνήθης δομή διοικήσεως για την άσκηση διοικητικών καθηκόντων. 

Βλπ. ακόμη: Επιχειρησιακή ιεραρχία, Ιεραρχία. 

228. 
Διοικητική μέριμνα συνεργασίας 

[Cooperative logistics] 

Η υποστήριξη Δ.Μ. που παρέχεται από ξένη κυβέρνηση/υπηρεσία μέσω της 

συμμετοχής της στο σύστημα Δ.Μ. του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας, με 

αποζημίωση των Η.Π.Α. για την παρεχόμενη υποστήριξη. 

229. 
Διόρθωση 

[Correction] 

1. Στον έλεγχο πυρός, οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία βολής για την 

προσέγγιση του μέσου σημείου προσβολής ή πυρός προς το στόχο. 2. Εισαγωγικό 

μήνυμα επικοινωνίας που αναφέρει σφάλμα σε ανακοινωθέντα στοιχεία και την 

ακολουθία διορθωμένων στοιχείων. 
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230. 
Διορθωτική συντήρηση 

[Corrective maintanance] 

Εργασίες συντήρησης που εκτελούνται για την αποκατάσταση της 

προδιαγεγραμμένης κατάστασης ενός ελαττωματικού ή δυσλειτουργούντος 

στοιχείου. 

Επίσης: Επανορθωτική συντήρηση. 

Βλπ. ακόμη: Προληπτική συντήρηση. 

231. 
Διοχέτευση 

[Canalisation] 

Ο περιορισμός επιχειρήσεων σε στενή ζώνη, με χρήση υφισταμένων εμποδίων ή 

με ενίσχυση εμποδίων, με πυρά ή με βομβαρδισμό. 

232. 
Δόγμα τακτικής αεροπορίας 

[Tactical air doctrine] 

Οι θεμελιώδεις αρχές που σχεδιάζονται για την καθοδήγηση της χρήσης 

αεροπορικών δυνάμεων σε τακτικές αεροπορικές επιχειρήσεις, για την επίτευξη 

των τιθέμενων στόχων. 

Επίσης: Τακτικό αεροπορικό δόγμα. 

233. 
Δοκιμή λειτουργίας 

[Service test] 

Η δοκιμή ενός μεμονωμένου στοιχείου, συστήματος υλικού που, ως τεχνική, 

διεξάγεται υπό προσομοιούμενες ή πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες για τον 

προσδιορισμό του εάν και σε ποιο βαθμό καλύπτονται οι στρατιωτικές απαιτήσεις 

ή τα αναγκαία (προδιαγεγραμμένα) χαρακτηριστικά. 

Βλπ. ακόμη: Στρατιωτική δοκιμή. 
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234. 
Δοκιμή πυροδότησης 

[Captive firing] 

Δοκιμή πυρός μικρής διαρκείας, εκτελούμενη με το σύστημα πρόωσης του 

πυραύλου σε λειτουργία, ενόσω το σύνολο είναι ασφαλώς προσδεδεμένο σε 

πάγκο δοκιμών. 

235. 
Δορυφορική και πυραυλική παρατήρηση 

[Satellite and missile surveillance] 

Η συστηματική επόπτευση του εναέριου χώρου, για την ανίχνευση, τον εντοπισμό 

και το χαρακτηρισμό αντικειμένων, συμβάντων και φαινομένων που 

συσχετίζονται με δορυφόρους και πυραύλους, αντιστοίχως σε τροχιά ή πτητική 

κίνηση, εχθρικούς και φίλιους. 

Βλπ. ακόμη: Παρατήρηση. 

236. 
Δορυφόρος επικοινωνιών 

[Communications satelitte] 

Όχημα σε τροχιά επάνω από τη Γη, το οποίο χρησιμοποιείται για την 

αναμετάδοση σημάτων μεταξύ σταθμών επικοινωνίας. Οι τύποι δορυφόρων 

επικοινωνίας είναι δύο: (α) Ενεργός δορυφόρος επικοινωνίας - τύπος δορυφόρου 

που δέχεται, αναδιαμορφώνει και αναμεταδίδει σήματα μεταξύ δύο σταθμών. 

(β) Παθητικός δορυφόρος επικοινωνίας - τύπος δορυφόρου που αντανακλά τα 

σήματα επικοινωνίας μεταξύ σταθμών. 

Επίσης: Επικοινωνιακός δορυφόρος. 

237. 
Δόση ακτινοβολίας 

[Radiation dose] 

Η συνολική ιοντίζουσα ακτινοβολία που απορροφάται από υλικά ή ιστούς, 

εκφραζόμενη σε cg. Ο όρος δόση ακτινοβολίας χρησιμοποιείται συχνά ως 
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σημαίνον της δόσης έκθεσης σε μονάδες roentgen, που εκφράζουν το συνολικό 

ιονισμό τον οποίο παρήγαγε στον αέρα η ποσότητα της ακτινοβολίας. Κατά την 

έννοια αυτή, υπάρχει διαφοροποίηση από την απορροφούμενη δόση, που επίσης 

εκφράζεται σε rad, η οποία αντιστοιχεί στην ενέργεια που απορροφάται από την 

ακτινοβολία, ανά γραμμάριο καθοριζόμενου σωματικού ιστού. Επιπροσθέτως, η 

βιολογική δόση, εκφραζόμενη σε μονάδες rem, αποτελεί μέτρο της βιολογικής 

επίδρασης της έκθεσης στην ακτινοβολία. 

238. 
Δράση πολιτικού χαρακτήρα 

[Civic action] 

Βλ. Στρατιωτική δραστηριότητα πολιτικού χαρακτήρα. 

239. 
Δυνάμεις μάχης 

[Combat forces] 

Οι δυνάμεις, των οποίων η κύρια αποστολή είναι η συμμετοχή σε μάχη. 

Βλπ. ακόμη: Επιχειρησιακές δυνάμεις. 

240. 
Δυνάμεις μη συμβατικού πολέμου 

[Unconventional warfare forces] 

(ΗΠΑ) Δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, με ικανότητα διεξαγωγής 

επιχειρήσεων μη συμβατικού πολέμου, συντιθέμενες από μονάδες των ειδικών 

δυνάμεων του στρατού ξηράς, του πολεμικού ναυτικού, της πολεμικής 

αεροπορίας και των πεζοναυτών, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες 

εξουσιοδότησης και εκχώρησης ευθυνών. 
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241. 
Δύναμη διαχείρισης φορτίων πολεμικού ναυτικού 

[Navy Cargo Handling Force] 

(ΗΠΑ) Οι συνδυασμένες μονάδες διαχείρισης φορτίων του πολεμικού ναυτικού, 

στις οποίες περιλαμβάνονται πρωτίστως η Ομάδα Διαχείρισης Φορτίων 

Πολεμικού Ναυτικού και Λιμένων, το Εκπαιδευτικό Τάγμα Εφεδρείας 

Διαχείρισης Φορτίων Πολεμικού Ναυτικού και το Τάγμα Εφεδρείας Διαχείρισης 

Φορτίων Πολεμικού Ναυτικού. Οι μονάδες αυτές αποτελούν τμήμα των 

επιχειρησιακών δυνάμεων και συνθέτουν την ικανότητα του πολεμικού ναυτικού 

να διαχειρίζεται φορτία σε ανοικτή θάλασσα. 

Βλπ. ακόμη: Τάγμα διαχείρισης φορτίων πολεμικού ναυτικού. 

242. 
Δύναμη ελάχιστου κινδύνου 

[Minimum risk force] 

(ΗΠΑ) Η δύναμη, όπως ορίζεται στο Κεφ. ΙΙ του Εγγράφου Ανάλυσης και 

Τεκμηρίωσης Κοινού Στρατηγικού Σχεδιασμού, η οποία επιτυγχάνει τους 

εθνικούς στόχους με τον ελάχιστο δυνατό βαθμό κινδύνου. Το επίπεδο της 

δύναμης ελάχιστου κινδύνου είναι το προϊόν του συλλογικού σχεδιασμού των 

Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων. Οι σχηματισμοί, σε αυτό το επίπεδο 

σχεδιασμού, δεν υπόκεινται σε δημοσιονομικούς περιορισμούς, σε περιορισμούς 

στελέχωσης (ανθρώπινου δυναμικού), διοικητικής μέριμνας, κινητικότητας, έδρας 

ή άλλης φύσεως και μπορούν, κατά την έννοια αυτή, να περιγραφούν ως οι 

"δυνάμεις στις οποίες εάν προστίθεντο και άλλες δυνάμεις, δεν θα επιτυγχανόταν 

μετρήσιμη μείωση του κινδύνου" (κατά τον ανωτέρω ορισμό). 

Βλπ. ακόμη: Δύναμη σχεδιασμού, Ενδιάμεσο επίπεδο σχεδιασμού δυνάμεων, 

Προγραμματισμένες δυνάμεις, Τρέχουσα δύναμη. 
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243. 
Δύναμη κάλυψης 

[Covering force] 

Δύναμη που επιχειρεί σε ξεχωριστή περιοχή από την κύρια δύναμη με στόχο την 

αναχαίτιση, τη δέσμευση, την καθυστέρηση, την αποδιοργάνωση και τη σύλληψη 

του εχθρού προτού αυτός προλάβει να προσβάλει την καλυπτόμενη δύναμη. 

Επίσης, οιοδήποτε σώμα ή απόσπασμα στρατεύματος, που παρέχει ασφάλεια σε 

κάποια μεγαλύτερη δύναμη μέσω παρατήρησης, αναγνώρισης, επίθεσης ή άμυνας 

ή με συνδυασμό των μεθόδων αυτών. 

Βλπ. ακόμη: Δύναμη. 

244. 
Δύναμη σχεδιασμού 

[Planning force] 

(ΗΠΑ) Το επίπεδο σχεδιασμού δυνάμεων που απαιτείται για την εύλογη 

διασφάλιση της επιτυχούς έκβασης της εθνικής στρατηγικής. Ποσοτικοποιείται 

για την κάλυψη των αναγκών ενός συγκεκριμένου στρατηγικού σεναρίου, το 

οποίο περιλαμβάνεται στο Κεφ. Ι του Εγγράφου Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης 

Κοινού Στρατηγικού Σχεδιασμού και εστιάζεται στον προβλεπόμενο κίνδυνο 

κατά το τελευταίο έτος της περιόδου σχεδιασμού. Η δύναμη σχεδιασμού 

αναπτύσσεται με βάση τη δύναμη ελάχιστου κινδύνου, με ιεράρχηση των 

αποστολών, χρονική διάρθρωση της χρήσης των δυνάμεων και αποδοχή 

υψηλότερου επιπέδου κινδύνου. Δεν υπόκειται σε περιορισμούς δημοσιονομικού 

χαρακτήρα, ανθρώπινου δυναμικού, διοικητικής μέριμνας, κινητικότητας, έδρας ή 

άλλους. 

Βλπ. ακόμη: Δύναμη ελάχιστου κινδύνου, Ενδιάμεσο επίπεδο σχεδιασμού 

δυνάμεων, Προγραμματισμένες δυνάμεις, Τρέχουσα δύναμη. 
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245. 
Δυναμικό μάχης 

[Combat power] 

Το σύνολο των μέσων, καταστρεπτικού ή αλλοιωτικού-διαταρακτικού ρόλου, τα 

οποία μπορεί να ασκήσει μία στρατιωτική μονάδα ή σχηματισμός κατά του 

εχθρού, σε μία δεδομένη χρονική στιγμή. 

246. 
Δυνατότητα 

[Capability] 

Η ικανότητα εκτέλεσης συγκεκριμένης ενέργειας. Η δυνατότητα μπορεί να 

συνοδεύεται από πρόθεση, μπορεί και όχι. 

Επίσης: Ολικό δυναμικό. 

247. 
Εγγύς αεροπορική υποστήριξη 

[Close air support] 

Αεροπορική ενέργεια κατά εχθρικών στόχων, που βρίσκονται κοντά σε φίλιες 

δυνάμεις, για τους οποίους απαιτείται αναλυτική ολοκλήρωση κάθε αποστολής με 

το πυρ και κίνηση των δυνάμεων αυτών. 

Βλπ. ακόμη: Αεροπορική απαγόρευση, Αεροπορική υποστήριξη, Αίτημα άμεσης 

αεροπορικής αποστολής, Αίτημα προσχεδιασμένης αεροπορικής αποστολής. 

 Αρκτικ.: CAS. 

248. 
Εγγύς υποστήριξη 

[Close support] 

Η ενέργεια της υποστηρίζουσας δύναμης κατά στόχων ή στοιχείων που 

βρίσκονται κοντά στην υποστηριζόμενη δύναμη, ώστε να απαιτείται αναλυτική 

ολοκλήρωση ή συντονισμός της ενέργειας υποστήριξης, με το πυρ, την κίνηση ή 

άλλες ενέργειες της υποστηρίζουσας δύναμης. 

Βλπ. ακόμη: Υποστήριξη. 
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249. 
Εθνική ασφάλεια 

[National security] 

(ΗΠΑ) Γενικός όρος, που καλύπτει τόσο την εθνική ασφάλεια, όσο και τις 

εξωτερικές σχέσεις των ΗΠΑ. Ειδικότερα, η κατάσταση που διαμορφώνεται από: 

α. το στρατιωτικό ή αμυντικό πλεονέκτημα έναντι οιουδήποτε τρίτου κράτους ή 

ομάδας τρίτων κρατών, β. την ευνοϊκή θέση των ΗΠΑ, σε επίπεδο διεθνών 

σχέσεων, ή γ. την ύπαρξη ενός αμυντικού δυναμικού ικανού να αντιμετωπίσει 

επιτυχώς εχθρικές ή καταστρεπτικές ενέργειες, εσωτερικής ή εξωτερικής 

προέλευσης, συγκαλυμμένες ή μη. 

250. 
Εθνική διοίκηση 

[National command] 

(ΝΑΤΟ) Μορφή διοίκησης η οποία οργανώνεται και λειτουργεί μόνον υπό την 

ευθύνη ενός συγκεκριμένου κράτους. Μία εθνική διοίκηση μπορεί να λειτουργεί 

ανεξάρτητα ή να υπάγεται σε διοικητή του οργανισμού. 

Βλπ. ακόμη: Διοίκηση. 

251. 
Εθνική κατασκοπεία 

[National intelligence] 

(ΗΠΑ) Ενοποιημένη, κεντρικά ελεγχόμενη, δραστηριότητα κατασκοπείας που 

καλύπτει, ευρέως, θέματα της εθνικής πολιτικής και της εθνικής ασφαλείας των 

ΗΠΑ, παράγει δε πληροφόρηση που εμφανίζει ενδιαφέρον ή/και εμπίπτει στο 

αντικείμενο περισσοτέρων του ενός υπουργείων ή υπηρεσιών. Η άσκηση της 

λεγόμενης εθνικής κατασκοπείας γίνεται με τη συμβολή περισσοτέρων από ένα 

υπουργείων ή υπηρεσιών. 

Επίσης: Εθνική ασφάλεια πληροφοριών. 
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252. 
Εθνική πολιτική 

[National policy] 

Γενικές κατευθυντήριες γραμμές δράσης, που υιοθετούνται από μία κυβέρνηση 

σε εθνικό επίπεδο, για την επιδίωξη των τιθέμενων εθνικών στόχων. 

253. 
Εθνική στρατηγική 

[National strategy] 

(ΗΠΑ) Η τεχνική και η επιστημονική διαδικασία που ακολουθείται για την 

ανάπτυξη και αξιοποίηση των πολιτικών, οικονομικών και ψυχολογικών 

συνισταμένων της ισχύος ενός κράτους, με προσφυγή στη χρήση των ενόπλων 

δυνάμεων εφόσον απαιτείται, σε περιόδους ειρήνης ή πολέμου, για τη διασφάλιση 

των εθνικών στόχων. 

Βλπ. ακόμη: Στρατηγική. 

254. 
Εθνική υποδομή 

[National infrastructure] 

Υποδομή που παρέχεται και χρηματοδοτείται από ένα κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, 

αποκλειστικά στο έδαφός του, για χρήση μόνον από τις δυνάμεις του κράτους-

μέλους αυτού. Στον τύπο υποδομής αυτόν, περιλαμβάνονται και οι δυνάμεις που 

εκχωρούνται στο ΝΑΤΟ ή που προορίζονται για υπαγωγή σε ΝΑΤΟϊκή διοίκηση. 

Βλπ. ακόμη: Υποδομή. 

255. 
Εθνικός αριθμός ονομαστικού υλικού 

[National stock number] 

Ο αριθμός αναγνώρισης στοιχείων εξοπλισμού, που αντικατέστησε στις ΗΠΑ 

τον, εξ ένδεκα ψηφίων, Ομοσπονδιακό Αριθμό Ονομαστικού. Αποτελείται από 

τον τετραψήφιο ομοσπονδιακό κωδικό ταξινόμησης στοιχείων και τον 

εννεαψήφιο εθνικό αριθμό αναγνώρισης στοιχείων. Ο τελευταίος αποτελείται από 
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τον διψήφιο εθνικό αριθμό της υπηρεσίας κωδικοποίησης που προσδιορίζει την 

κεντρική υπηρεσία καταλογογράφησης του κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ ή άλλης 

φίλιας χώρας που εκχώρησε το συγκεκριμένο αριθμό και έναν επταψήφιο αριθμό, 

χωρίς καθορισμένο προσδιοριζόμενο. Η μορφή του τελικού εθνικού αριθμού 

ονομαστικού είναι: xxxx-xx-xxx-xxxx. Η κωδικοποίηση αυτή ακολουθείται σε 

όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και συνοδεύει κάθε στοιχείο υλικού, είτε 

αποτελούντος αντικείμενο διαδικασίας προμήθειας, είτε χρησιμοποιούμενου (άρα 

και καταλογογραφούμενου) από τις ένοπλες δυνάμεις ενός κράτους-μέλους του 

ΝΑΤΟ. 

Βλπ. ακόμη: Ομοσπονδιακός Αριθμός Ονομαστικού. 

256. 
Εθνικός στόχος 

[National objective] 

(ΗΠΑ) Οι θεμελιώδεις στόχοι ενός κράτους, ως αυτοί αντιδιαστέλλονται στα 

μέσα που χρησιμοποιούνται για την επιδίωξή τους, προς τους οποίους αποβλέπει 

μία ασκούμενη πολιτική και για την εξυπηρέτηση των οποίων καταβάλλονται 

προσπάθειες και δαπανώνται εθνικοί πόροι. 

257. 
Ειδική δέσμη 

[Special sheaf] 

Στο πυροβολικό και τις υποστηρικτικές βολές από πολεμικά σκάφη, οποιαδήποτε 

δέσμη βολής που δεν χαρακτηρίζεται ως παράλληλη, συγκλίνουσα ή ανοικτή. 

Βλπ. ακόμη: Ανοικτή δέσμη, Δέσμη, Παράλληλη δέσμη, Συγκλίνουσα δέσμη. 

258. 
Ειδικό φορτίο 

[Special cargo] 

Φορτίο το οποίο απαιτεί ειδική διαχείριση ή προστασία, όπως πυροτεχνικός 

εξοπλισμός, εκρηκτικοί μηχανισμοί, ωρολόγια και όργανα ακριβείας. 

Βλπ. ακόμη: Φορτίο. 
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259. 
Εικόνα μάχης 

[Combat camera] 

Υλικό τεκμηρίωσης, σε μορφή οπτικών πληροφοριών, το οποίο καλύπτει την 

αεροπορική, θαλάσσια και χερσαία δραστηριότητα ενόπλων δυνάμεων που 

εμπλέκονται σε επιχειρήσεις μάχης ή υποστήριξης, όπως ασκήσεις ή εικονικές 

πολεμικές επιχειρήσεις ("παιχνίδια πολέμου"). 

Βλπ. ακόμη: Υλικό οπτικής πληροφοριακής τεκμηρίωσης. 

260. 
Εικονογραφία υπερύθρων (ακτίνων) 

[Infrared imagery] 

Η εικονογραφία που επιτυγχάνεται με ανίχνευση της ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας η οποία εκπέμπεται ή ανακλάται από μία επιφάνεια-στόχο στη θέση 

υπερύθρων του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος (περίπου 0,72-1.000 μm). 

261. 
Εκμετάλλευση δεδομένων εικονογραφίας 

[Imagery exploitation] 

Ο κύκλος της επεξεργασίας και εκτύπωσης δεδομένων εικονογραφίας σε θετικό ή 

αρνητικό φιλμ, η συλλογή δεσμίδων εικονογραφίας, η αναγνώριση, ερμηνεία, 

καταμέτρηση, εξαγωγή πληροφοριών, η σύνταξη αναφορών και η κοινοποίηση 

πληροφοριών που αντλούνται ή εξάγονται από δεδομένα εικονογραφίας. 

262. 
Έκτακτη κατάσταση αεράμυνας 

[Air defence emergency] 

(ΗΠΑ) Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, που κηρύσσεται από το Διοικητή της 

Διοίκησης Αεράμυνας Β. Αμερικής, σε περίπτωση κατά την οποία 

πιθανολογείται, λαμβάνει χώρα ή επαπειλείται επίθεση από εχθρικά αεροσκάφη ή 

πυραύλους στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αλάσκα, του Καναδά ή 

των εγκαταστάσεων των ΗΠΑ στη Γροιλανδία. 
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263. 
Εκτίμηση εθνικής κατασκοπείας 

[National intelligence estimate] 

(ΗΠΑ) Στρατηγική εκτίμηση των δυνατοτήτων, της ευαισθησίας και των 

πιθανολογούμενων ενεργειών ξένων κρατών, η οποία γίνεται σε εθνικό επίπεδο 

και αποτελεί τη συνισταμένη των απόψεων των διαφόρων μερών που 

συμμετέχουν στην "κοινότητα" της εθνικής κατασκοπείας. 

Επίσης: Εκτίμηση εθνικής ασφάλειας πληροφοριών. 

264. 
Εκτροπή 

[Diversion] 

(ΗΠΑ) 1. Η πράξη της συγκέντρωσης της προσοχής και των δυνάμεων του 

εχθρού μακρυά από το σημείο της κύριας επιχείρησης. Προσβολή, συναγερμός ή 

παραπλανητική κίνηση που εκτρέπει την προσοχή. 2. Αλλαγή που επιτελείται σε 

μία προκαθορισμένη διαδρομή, για επιχειρησιακούς ή τακτικούς λόγους. 

3. Αναδρομολόγηση φορτίων ή επιβατών σε νέα σημεία μετεπιβίβασης, νέους 

προορισμούς ή νέο μέσο μεταφοράς, πριν από την άφιξή τους στο σημείο τελικού 

προορισμού. 4. Στο ναυτικό ναρκοπόλεμο, διαδρομή ή δίαυλος που παρακάμπτει 

μία περιοχή κινδύνου. Μία εκτροπή μπορεί να συνδέει δύο διαύλους ή να 

διακλαδώνεται από έναν δίαυλο και να συγκλίνει εκ νέου με αυτόν, έπειτα από 

την παράκαμψη της περιοχής κινδύνου. (ΝΑΤΟ) 1. Η πράξη της συγκέντρωσης 

της προσοχής και των δυνάμεων του εχθρού μακρυά από το σημείο της κύριας 

επιχείρησης. Προσβολή, συναγερμός ή παραπλανητική κίνηση που εκτρέπει την 

προσοχή. 2. Αλλαγή που επιτελείται σε μία προκαθορισμένη διαδρομή, για 

επιχειρησιακούς ή τακτικούς λόγους. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που 

αφορούν στην κίνηση αεροσκαφών, μία διαταγή εκτροπής δεν συνιστά αλλαγή 

στον τελικό προορισμό. 3. Στο ναυτικό ναρκοπόλεμο, διαδρομή ή δίαυλος που 

παρακάμπτει μία περιοχή κινδύνου. Μία εκτροπή μπορεί να συνδέει δύο διαύλους 

ή να διακλαδώνεται από έναν δίαυλο και να συγκλίνει εκ νέου με αυτόν, έπειτα 

από την παράκαμψη της περιοχής κινδύνου. 4. Στον έλεγχο της εναέριας 
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κυκλοφορίας, η πράξη της προσέγγισης αεροδρομίου διαφορετικού από αυτό επί 

του οποίου έχει αρχικώς προγραμματιστεί μία προσγείωση. 

Επίσης: Παράκαμψη. 

Βλπ. ακόμη: Εναλλακτικό αεροδρόμιο. 

265. 
Εκχώρηση αρμοδιότητας 

[Delegation of authority] 

Η πράξη, με βάση την οποία ένας διοικητής εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων 

του, που αντιστοιχεί στις ανάγκες εκτέλεσης μίας ανατιθέμενης αποστολής, σε 

υφιστάμενο προς αυτόν διοικητή. Αν και με τον τρόπο αυτό δεν υφίσταται 

αποποίηση της τελικής ευθύνης, η εκχώρηση αρμοδιότητας συνιστά παραλλήλως 

μεταβίβαση μέρους της εμπεριεχόμενης ευθύνης. Σε κάθε πράξη εκχώρησης 

αρμοδιότητας δηλώνεται και προσδιορίζεται με σαφήνεια το εύρος της 

εκχωρούμενης αρμοδιότητας. 

266. 
Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας 

[Air traffic controller] 

Ελεγκτής εναέριου χώρου, εκπαιδευμένος ειδικά και οριζόμενος για τη διαχείριση 

τομέων του εναέριου χώρου και τον έλεγχο της κυκλοφορίας εναερίων μέσων. 

Βλπ. ακόμη: Ελεγκτής εναέριου χώρου. 

267. 
Ελεγκτής εναέριου χώρου 

[Air controller] 

Άτομο το οποίο έχει εκπαιδευτεί ειδικά και ορίζεται για τον έλεγχο των 

αεροσκαφών που του "ανατίθενται" εντός της περιοχής ευθύνης του, με χρήση 

ασυρμάτων διατάξεων, συστημάτων ραντάρ ή άλλων μέσων. 

Βλπ. ακόμη: Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας, Ελεγκτής οπλικών συστημάτων 

αέρος, Ελεγκτής τακτικού εναέριου χώρου. 
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268. 
Ελεγκτής οπλικών συστημάτων αέρος 

[Air weapons controller] 

Άτομο το οποίο έχει εκπαιδευτεί ειδικά και ορίζεται για τη χρήση και τον έλεγχο 

των οπλικών συστημάτων αέρος που στρέφονται κατά εναέριων και 

επιφανειακών αντικειμένων (στόχων). 

269. 
Ελεγκτής τακτικού εναέριου χώρου 

[Tactical air controller] 

Αξιωματικός που έχει την επιχειρησιακή ευθύνη του κέντρου ελέγχου τακτικής 

αεροπορίας. Υπάγεται στον διοικητή τακτικής αεροπορίας, σε θέματα ελέγχου 

των αεροσκαφών και των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, εντός της 

περιοχής ευθύνης του. 

Βλπ. ακόμη: Ελεγκτής εναέριου χώρου. 

270. 
Ελεγχόμενη αντίδραση 

[Controlled response] 

Η επιλογή, μεταξύ μίας πληθώρας εναλλακτικών λύσεων, αυτής που θα έχει ως 

αποτέλεσμα συγκεκριμένη στρατιωτική αντίδραση, θεωρούμενη ως περισσότερο 

πλεονεκτική υπό δεδομένες συνθήκες. 

Επίσης: Ελεγχόμενη ανταπόκριση. 

271. 
Ελεγχόμενη διαδρομή 

[Controlled route] 

Διαδρομή, η χρήση της οποίας υπόκειται σε περιορισμούς στην κυκλοφορία ή τις 

μετακινήσεις. Η διαδρομή αυτή πιθανόν να εποπτεύεται. 

Επίσης: Ελεγχόμενη όδευση. 

Βλπ. ακόμη: Διαδρομή. 
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272. 
Ελεγχόμενο υλικό 

[Regulated item, Controlled item] 

Οιοδήποτε στοιχείο υλικού, επί του οποίου ασκεί στενό εποπτικό έλεγχο η 

εκάστοτε αρμόδια αρχή, αναφορικά με την κατανομή του στις επιμέρους μονάδες 

ή διοικήσεις, ένεκα του γεγονότος ότι το στοιχείο είναι σπάνιο, δαπανηρό, 

υψηλής τεχνικής αξίας ή επικίνδυνο. 

Βλπ. ακόμη: Κρίσιμα υλικά και εφόδια, Κρίσιμο υλικό. 

273. 
Ελεγχόμενος εναέριος χώρος 

[Controlled airspace] 

Εναέριος χώρος ορισμένων διαστάσεων, εντός του οποίου υφίσταται υπηρεσία 

ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας για τον έλεγχο των πτήσεων. 

274. 
Ελεγχόμενος πόλεμος 

[Controlled war] 

Βλ. Περιορισμένος πόλεμος. 

275. 
Έλεγχος εκπομπών 

[Emission control] 

1. (ΗΠΑ) Η επιλεκτική και ελεγχόμενη χρήση ηλεκτρομαγνητικών, ακουστικών ή 

άλλων πομπών για τη βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων διοίκησης και ελέγχου, 

με παράλληλη ελαχιστοποίηση, προς όφελος της ασφάλειας των επιχειρήσεων, 

της πιθανότητας ανίχνευσης των εκπομπών από τα συστήματα του αντιπάλου, 

των παρεμβολών μεταξύ των φίλιων συστημάτων ή/και για την εκτέλεση 

στρατιωτικών σχεδίων παραπλάνησης. 2. (ΝΑΤΟ) Ο επιλεκτικός έλεγχος της 

εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ή ακουστικής ενέργειας, με διττό στόχο: την 

ελαχιστοποίηση της δυνατότητας του αντιπάλου να ανιχνεύει τις εκπομπές και να 
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αξιοποιεί ανάλογα τις εξαγόμενες από αυτές πληροφορίες και τη βελτίωση της 

απόδοσης των αισθητήρων που φέρονται από φίλια συστήματα. 

Βλπ. ακόμη: Ηλεκτρονικός πόλεμος. 

276. 
Έλεγχος εναέριου χώρου 

[Airspace control] 

Υπηρεσία που παρέχεται στη ζώνη μάχης, με στόχο την αύξηση της 

επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, μέσω της προαγωγής της ασφαλούς, 

αποδοτικής και ευέλικτης χρήσης του εναερίου χώρου. Ο έλεγχος του εναερίου 

χώρου γίνεται για να επιτρέψει μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία. H έγκριση, 

απόρριψη ή απαγόρευση επιχειρήσεων μάχης είναι αρμοδιότητα μόνον του 

επικεφαλής διοικητή επιχειρήσεων. 

277. 
Έλεγχος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

[Control of electromagnetic radiation] 

Εθνικό επιχειρησιακό σχέδιο για την ελαχιστοποίηση της χρήσης 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στις ΗΠΑ και τις κτήσεις της στη Ζώνη της 

Διώρυγας του Παναμά, σε περίπτωση προσβολής ή άμεσου κινδύνου, ως μέσον 

υποβοήθησης της πλοήγησης εχθρικών αεροσκαφών, καθοδηγούμενων πυραύλων 

ή άλλων διατάξεων. 

Βλπ. ακόμη: Διαταγές ελέγχου εκπομπών. 

278. 
Έλεγχος κατάστασης όπλων 

[Checkout] 

Διαδικασία δοκιμασιών λειτουργίας, επιχειρησιακής ικανότητας και ρύθμισης με 

στόχο τον προσδιορισμό της κατάστασης ενός οπλικού συστήματος ή ενός 

στοιχείου αυτού. 
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279. 
Έλεγχος λιμένος/στροφή δεξιά 

[Check port / starboard] 

Έκφραση που χρησιμοποιείται στις αναχαιτίσεις αέρος, σημαίνουσα "Έπειτα από 

κίνηση στις xxx μοίρες προς τον αερολιμένα, στιγμιαία στροφή δεξιά για 

αναζήτηση αερομεταφερόμενων ραντάρ και επαναφορά προσανατολισμού". 

280. 
Ελιγμός 

[Maneuver] 

1. Κίνηση για την τοποθέτηση πλοίων ή αεροσκαφών, σε θέση που παρέχει 

επιχειρησιακό πλεονέκτημα έναντι του αντιπάλου. 2. Τακτική άσκηση ναυτικών, 

χερσαίων ή αεροπορικών δυνάμεων ή άσκηση επί χάρτου, με προσομοίωση των 

συνθηκών πολέμου. 3. Ο χειρισμός ενός πλοίου, αεροσκάφους ή οχήματος κατά 

τρόπον ώστε να εκτελέσει επιθυμητή κίνηση. 4. Χρήση δυνάμεων στο πεδίο της 

μάχης, μέσω κίνησης συνδυαζόμενης με εκτέλεση βολών ("πυρ και κίνηση") ή 

υποστήριξη πυρός για την απόκτηση πλεονεκτικής θέσης έναντι του αντιπάλου, 

με απώτερο στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής. 

281. 
Ελιγμός αναγνώρισης 

[Identification maneuver] 

Ελιγμός μάχης, που γίνεται για λόγους αναγνώρισης. 

282. 
Έμμεσος φωτισμός 

[Indirect illumination] 

Φωτισμός πεδίου μάχης, που επιτυγχάνεται με χρήση φανών έρευνας ή 

πυροτεχνικών φωτιστικών στοιχείων, μέσω διάχυσης ή ανάκλασης. α. Φωτισμός 

διάχυσης: φωτισμός μίας περιοχής εκατέρωθεν και πέραν της δέσμης ενός 

ελαφρώς κεκλιμένου προς τα επάνω φανού αναζήτησης ή πυροτεχνικών 

φωτιστικών στοιχείων, από το φως που διαχέεται στα αιωρούμενα σωματίδια της 
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ατμόσφαιρας. β. Φωτισμός ανάκλασης: Φωτισμός μίας περιοχής, με ανάκλαση 

φωτός από μία χαμηλή νέφωση. Όταν γίνεται χρήση φανού αναζήτησης σε στενές 

διόδους ή με τη δέσμη ρυθμισμένη στο μέγιστο εύρος της, παρατηρείται ένα ή και 

τα δύο φαινόμενα αυτά. 

283. 
Εμπρός άκρο περιοχής μάχης 

[Forward edge of the battle area] 

Το ακρότατο προκεχωρημένο σημείο μίας σειράς περιοχών, εντός των οποίων 

αναπτύσσονται μονάδες μάχης. Οι περιοχές αυτές δεν περιλαμβάνουν τις περιοχές 

στις οποίες επιχειρούν δυνάμεις κάλυψης, που ορίζονται για το συντονισμό της 

υποστήριξης πυρός, τη χωρική διάταξη των δυνάμεων ή την εκτέλεση ελιγμών 

από τις μονάδες. 

284. 
Εναέριος χώρος ΝΑΤΟ 

[NATO airspace] 

Ο εναέριος χώρος επάνω από την ξηρά και τα χωρικά ύδατα κάθε κράτους-

μέλους του ΝΑΤΟ. 

285. 
Εναλλακτικό αεροδρόμιο 

[Alternate aerodrome, Alternate airfield] 

Αεροδρόμιο οριζόμενο στο σχέδιο πτήσης, το οποίο πρέπει να προσεγγίσει ένα 

αεροσκάφος σε περίπτωση που παύει να είναι σκόπιμη ή εφικτή η προσγείωση 

στο σημείο του αρχικού προορισμού. Ως εναλλακτικό αεροδρόμιο μπορεί να 

οριστεί και το αεροδρόμιο αναχώρησης. 

286. 
Ένδειξη θέσης πτώσης 

[Crash position indicator] 

Βλ. Ραδιοφάρος εντοπισμού σημείου πτώσης. 
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287. 
Ενδιάμεσο επίπεδο σχεδιασμού δυνάμεων 

[Intermediate force planning level] 

(ΗΠΑ) Επίπεδο δυνάμεων, το οποίο ορίζεται κατά την ανάπτυξη του σχεδιασμού 

δυνάμεων και δεικνύει την ανάπτυξη δυνάμεων, από το επίπεδο της τρέχουσας 

δύναμης μέχρι αυτό της δύναμης σχεδιασμού. Το ενδιάμεσο επίπεδο σχεδιασμού 

δυνάμεων δεν επαρκεί για την ευλόγως επαρκή κάλυψη όλων των απαιτήσεων 

μίας στρατηγικής θεώρησης και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αναφέρεται ως 

δύναμη σχεδιασμού. 

Βλπ. ακόμη: Δύναμη ελάχιστου κινδύνου, Δύναμη σχεδιασμού, 

Προγραμματισμένες δυνάμεις, Τρέχουσα δύναμη. 

288. 
Ενεργητική αεράμυνα 

[Active air defence ] 

Άμεση αμυντική δράση που στοχεύει στην εξουδετέρωση ή μείωση της 

αποτελεσματικότητας εχθρικής αεροπορικής δράσης. Περιλαμβάνει μέσα όπως η 

χρήση αεροσκαφών, οπλικών συστημάτων αεράμυνας, οπλικών συστημάτων 

χωρίς πρωτεύοντα αεραμυντικό ρόλο και συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου. 

Βλπ. ακόμη: Αεράμυνα. 

289. 
Ενθυλάκωση 

[Cocooning] 

Ο ψεκασμός ή η κάλυψη ενός αεροσκάφους ή στοιχείου εξοπλισμού με κάποια 

ουσία, π.χ. πλαστικό, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία θυλακοειδής σφράγιση 

προστασίας του από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. 
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290. 
Ενιαία επιχείρηση 

[Unified operation] 

Γενικός όρος ευρείας χρήσης, που περιγράφει το φάσμα των ενεργειών οι οποίες 

λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό ενιαίων (ενοποιημένων) διοικήσεων, υπό τη 

συνολική καθοδήγηση των διοικητών των διοικήσεων αυτών. 

291. 
Ενιαία ώρα 

[Universal Time] 

Η βάση της συντονισμένης εκπομπής χρονικών σημάτων, που μετράται από την 

ώρα 0000 έως τα μεσάνυκτα. Καλείται επίσης και Διεθνής Ώρα. 2. Σε εφαρμογές 

πλοήγησης, με καθοδήγηση σε σχέση με αναφορά σε ουράνια σώματα (βλ. λ.), ο 

χρόνος που δίδει την ακριβή θέση της Γης στην τροχιά περιστροφής της, με 

εφαρμογή των βηματικών τιμών που καθορίζονται από το αστεροσκοπείο του 

πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ. 3. Η επίσημη πολιτική ώρα στο Ηνωμένο 

Βασίλειο (ώρα Γκρήνουιτς). 

292. 
Ενιαίο επιτελείο 

[Integrated staff] 

(ΝΑΤΟ) Επιτελείο, στο οποίο ορίζεται ένας αξιωματικός σε κάθε θέση, κατά την 

εγκαθίδρυση του σχηματισμού διοίκησης αυτού, ανεξαρτήτως υπηρεσίας ή 

εθνικότητας. 

Βλπ. ακόμη: Κοινό επιτελείο, Παράλληλο επιτελείο, Συνδυασμένο επιτελείο. 

293. 
Ενιαίος φορέας προμηθειών 

[Coordinated procurement assignee] 

Φορέας στον οποίο ανατίθεται -από την κυβέρνηση ή τη στρατιωτική διοίκηση- η 

αρμοδιότητα της διενέργειας προμηθειών για την κάλυψη όλων των αναγκών του 
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Υπουργείου Άμυνας, για καθορισμένες ομάδες ή τάξεις υλικών ή για 

συγκεκριμένα στοιχεία. 

294. 
Ενοποιημένη διοίκηση 

[Unified command] 

(ΗΠΑ) Διοίκηση με διαρκή και ευρεία αποστολή, υπό έναν διοικητή, 

αποτελούμενη από στελέχη δύο ή περισσοτέρων κλάδων η οποία δημιουργείται 

και ευθυνοδοτείται από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, μέσω του Υπουργού Άμυνας, επί 

τη βάσει πρότασης και συνδρομής από τo συμβούλιο των αρχηγών επιτελείων ή, 

εφόσον το τελευταίο έχει δώσει σχετική εξουσιοδότηση, από το διοικητή μίας 

υφιστάμενης ενοποιημένης διοίκησης, οριζόμενης από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. 

Επίσης: Ενιαία διοίκηση. 

295. 
Ένστολες δυνάμεις 

[Uniformed services] 

(ΗΠΑ) Οι δυνάμεις του στρατού, του πολεμικού ναυτικού, της αεροπορίας, των 

πεζοναυτών, της ακτοφυλακής, της εθνικής διοίκησης θαλάσσης και αέρος, της 

υγειονομικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας δημόσιας υγείας. 

Επίσης: Ένστολο προσωπικό. 

296. 
Ένταση ακτινοβολίας 

[Radiation intensity] 

Ο ρυθμός δόσης ακτινοβολίας σε δεδομένο τόπο και χρόνο. Συνδυαζόμενη με 

κατάλληλη ένδειξη μεγέθους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δείξει την ένταση 

της ακτινοβολίας σε συγκεκριμένο χρόνο έπειτα από μία πυρηνική έκρηξη. Για 

παράδειγμα, ως ένταση RI-3 ορίζεται η ένταση της ακτινοβολίας, τρεις ώρες 

έπειτα από το χρόνο της έκρηξης. 
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297. 
Εντοπισμός στόχου 

[Target acquisition] 

Η ανίχνευση, αναγνώριση και ο εντοπισμός ενός στόχου, με επαρκώς αναλυτικά 

στοιχεία, ώστε να επιτρέπεται η αποτελεσματική χρήση των διατιθέμενων 

οπλικών συστημάτων για την καταστροφή του. 

Βλπ. ακόμη: Ανάλυση στόχων. 

298. 
Εξοπλισμός ασφαλείας επικοινωνιών 

[Communications security equipment] 

Εξοπλισμός που σχεδιάζεται να παρέχει ασφάλεια στις τηλεπικοινωνίες, μέσω (i) 

της μετατροπής των πληροφοριών σε μορφή ακατάληπτη από μη 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (υποκλοπείς) και (ii) της εκ νέου μετατροπής τους 

στην αρχική τους μορφή, για χρήση από τους εξουσιοδοτημένους παραλήπτες 

τους. Επίσης, εξοπλισμός που σχεδιάζεται ειδικά για να υποβοηθά ή να 

λειτουργεί ως κύριο στοιχείο της διαδικασίας μετατροπής. Ο εξοπλισμός 

ασφαλείας επικοινωνιών είναι εξοπλισμός κρυπτογραφίας, βοηθητικός 

εξοπλισμός κρυπτογραφίας, εξοπλισμός κρυπτογραφικής παραγωγής υλικού και 

εξοπλισμός εξακρίβωσης στοιχείων. 

Επίσης: Εξοπλισμός εξασφάλισης επικοινωνιών. 

299. 
Εξουδετέρωση ανατρεπτικών ενεργειών 

[Countersubversion] 

Ο κλάδος της λειτουργίας κατασκοπείας που αποσκοπεί στην ανίχνευση, την 

καταστροφή, την εξουδετέρωση, την εκμετάλλευση ή την αποτροπή 

ανατρεπτικών δραστηριοτήτων δολιοφθοράς μέσω στρατολόγησης, διαχείρισης, 

παραπλάνησης και καταστολής ατόμων, ομάδων ή οργανισμών που διενεργούν ή 

που υπάρχει υποψία ότι διενεργούν ανατρεπτικές δραστηριότητες. 

Βλπ. ακόμη: Ανατρεπτική δραστηριότητα, Ασφάλεια πληροφοριών. 
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300. 
Εξουδετέρωση ναρκοπεδίου 

[Countermining] 

1. Ναρκοπόλεμος: οι τακτικές και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την 

ανίχνευση, την καταστροφή, την παραβίαση ή και την εξουδετέρωση 

ναρκοπεδίων του εχθρού και η χρήση των διαθέσιμων πόρων για τον αποκλεισμό 

στον εχθρό της δυνατότητας αξιοποίησης των ναρκών. 2. Πολεμικό ναυτικό: η 

εξουδετέρωση ναρκών με έκρηξη, τυχαία ή ηθελημένη. 

301. 
Εξουσιοδότηση ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας 

[Air traffic control clearance] 

Έγκριση, από μία αρχή ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, παρεχόμενη σε ένα 

αεροσκάφος να συνεχίσει την πορεία του υπό συγκεκριμένες συνθήκες. 

302. 
Επείγουσα κατάσταση πολιτικής άμυνας 

[Civil defence emergency] 

Βλ. Εσωτερικές καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. 

303. 
Επιβιβαζόμενα στρατεύματα 

[Chalk troops] 

Στρατεύματα που αναγνωρίζονται με έναν μοναδικό αριθμό φορτίου και μέσου. 

304. 
Επιβίβαση προσωπικού άμεσης συγκρότησης 

[Cross-loading (personnel)] 

Σύστημα επιβίβασης προσωπικού που επιτρέπει την απόβαση ή ρίψη σε δύο ή 

περισσότερες ζώνες απόβασης ή ρίψης, για τη διασφάλιση της ανασύνταξης της 

μονάδας. 
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305. 
Επιβίωση μάχης 

[Combat survival] 

Τα μέτρα που λαμβάνονται από το προσωπικό υπηρεσίας, όταν τούτο αποσπάται 

εθελουσίως από τις εμπλεκόμενες σε μάχη φίλιες δυνάμεις και περιλαμβάνουν 

διαδικασίες που άπτονται της επιβίωσης των μελών του προσωπικού, της 

αποφυγής κινδύνων, της διαφυγής και της συμπεριφοράς του προσωπικού σε 

περίπτωση αιχμαλωσίας του. 

306. 
Επίθεση αποκοπής 

[Cutoff attack] 

Επίθεση που προβλέπει άμεση πορεία από τη θέση του αεροσκάφους αναχαίτισης 

προς το σημείο αναχαίτισης, κατά μήκος της διαδρομής του στόχου. 

307. 
Επίθεση εκτροπής 

[Diversionary attack] 

Επίθεση στην οποία μία δύναμη επιτίθεται, ή απειλεί να επιτεθεί, σε στόχο άλλο 

από τον κύριο στόχο, για την απόκλιση των εχθρικών αμυντικών δυνάμεων από 

το σημείο εστίασης της κύριας επιχειρησιακής προσπάθειας. 

308. 
Επιθετική επιστροφή 

[Counteroffensive] 

Επιθετική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας, αναλαμβανόμενη από αμυνόμενη 

δύναμη, για την ανάκτηση της πρωτοβουλίας από την επιτιθέμενη δύναμη. 

Βλπ. ακόμη: Αντεπίθεση. 
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309. 
Επιθυμητό φορτίο 

[Wanted cargo] 

Στον ναυτικό έλεγχο των αποστολών, φορτίο το οποίο δεν είναι άμεσα 

απαραίτητο από την παραλήπτρια χώρα, αλλά το οποίο θα απαιτηθεί αργότερα. 

Βλπ. ακόμη: Φορτίο. 

310. 
Επικαιρότητα 

[Currency] 

Η επικαιρότητα ενός χάρτη ή διαγράμματος, όπως προσδιορίζεται σε σύγκριση με 

τις πλέον ακριβείς πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε μία χρονική στιγμή. 

311. 
Επικεφαλής αξιωματικός λογοκρισίας ενόπλων δυνάμεων 

[Chief Army, Navy, Airforce, Marine Corps Censor] 

Αξιωματικός (στρατού ξηράς, πολεμικού ναυτικού, αεροπορίας, πεζοναυτών) 

οριζόμενος από τον αρχηγό του στρατού ξηράς, του πολεμικού ναυτικού, της 

αεροπορίας ή των πεζοναυτών για την εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων 

λογοκρισίας που ασκούνται στο συγκεκριμένο κλάδο. 

312. 
Επικίνδυνη προσέγγιση 

[Near miss] 

Οιαδήποτε συνθήκη πτήσης, κατά την οποία η απόσταση μεταξύ δύο 

αεροσκαφών μπορεί να συνιστά επικίνδυνη κατάσταση. 

313. 
Επικίνδυνο φορτίο 

[Dangerous cargo] 

Φορτίο το οποίο, εξαιτίας των επικίνδυνων ιδιοτήτων του, υπόκειται σε ειδικούς 

κανονισμούς για τη μεταφορά και διαχείρισή του. 
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Βλπ. ακόμη: Φορτίο. 

314. 
Επιλεκτική ηλεκτρονική παρεμβολή 

[Selective jamming] 

Βλ. Σημειακή ηλεκτρονική παρεμβολή. 

315. 
Επίπεδο πτήσης 

[Crusing level] 

Επίπεδο ύψους που διατηρείται κατά σημαντικό τμήμα μίας πτήσης. 

Βλπ. ακόμη: Υψόμετρο. 

316. 
Επίπτωση ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος 

[Electromagnetic environment effects] 

Η επίπτωση του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος στην επιχειρησιακή 

ικανότητα στρατιωτικών δυνάμεων, εξοπλισμού, συστημάτων και πλατφόρμων 

δόμησης στοιχείων εξοπλισμού. Η επίπτωση μπορεί να προκαλείται από 

οιαδήποτε από τις εξεταζόμενες πτυχές της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

(ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή, 

ηλεκτρομαγνητική τρωτότητα, ηλεκτρομαγνητικός παλμός, ηλεκτρομαγνητικά 

αντίμετρα, κίνδυνοι ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για το προσωπικό, το υλικό 

πολέμου και τα ευαίσθητα εφόδια και, τέλος, φυσικά ηλεκτρομαγνητικά 

φαινόμενα [κεραυνοί, στατικός ηλεκτρισμός]). 

317. 
Επιτήρηση μάχης 

[Combat surveillance] 

Συνεχής και συστηματική παρακολούθηση, υπό οιεσδήποτε καιρικές συνθήκες 

και σε κάθε ώρα της ημέρας, της περιοχής την οποία καλύπτει ένα θέατρο 
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επιχειρήσεων με στόχο την παροχή έγκαιρης πληροφόρησης τακτικής αξίας σε 

επιχειρήσεις μάχης. 

318. 
Επιχειρήσεις ψυχολογικού χαρακτήρα 

[Psychological operations] 

Επιχειρήσεις που σχεδιάζονται με στόχο τη μετάδοση επιλεγμένων πληροφοριών 

και δεικτών προς ξένους αποδέκτες, για να επιδράσουν εν τέλει στα 

συναισθήματα, κίνητρα, τις λογικές συσχετίσεις και τη συμπεριφορά ξένων 

κυβερνήσεων, οργανισμών, ομάδων και μεμονωμένων ατόμων. Σκοπός των 

επιχειρήσεων ψυχολογικού χαρακτήρα είναι η πρόκληση ή η ενίσχυση της 

συμπεριφοράς που επιδεικνύεται από ξένους φορείς, κατά τρόπον ώστε αυτή να 

αποδειχθεί επωφελής για τους στόχους του κράτους προέλευσης των 

επιχειρήσεων. 

Επίσης: Ψυχολογικές επιχειρήσεις. 

Βλπ. ακόμη: Αντιληπτική διαχείριση. 

319. 
Επιχείρηση κάθαρσης 

[Clearing operation] 

Επιχείρηση για τον καθαρισμό όλων των ναρκών από μία περιοχή ή διαδρομή. 

Επίσης: Εκκαθαριστική επιχείρηση. 

320. 
Επιχείρηση κατά ανταρτών 

[Counterguerilla warfare] 

Επιχειρήσεις και δραστηριότητες που εκτελούνται από ένοπλες δυνάμεις, από 

παραστρατιωτικές δυνάμεις ή από μη στρατιωτικές υπηρεσίες για την 

εξουδετέρωση δυνάμεων ανταρτών. 
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321. 
Επιχείρηση κατασκοπείας 

[Case] 

1. Μία επιχείρηση κατασκοπείας, στο σύνολό της. 2. Καταγραφή της εξέλιξης 

μίας επιχείρησης κατασκοπείας, αναφερόμενη στο προσωπικό, τις τηρούμενες 

διαδικασίες και τους στόχους. 

Επίσης: Εξέλιξη επιχείρησης κατασκοπείας. 

322. 
Επιχείρηση στρατηγικής αερομεταφοράς 

[Strategic air transport operation] 

Η μεταφορά επιβατών και φορτίου μεταξύ θεάτρων επιχειρήσεων, μέσω α. 

τακτικών μεταφορικών εξυπηρετήσεων, β. ειδικών πτήσεων, γ. παροχής 

αεροπορικής υποστήριξης διοικητικής μέριμνας, δ. αερομεταφοράς τραυματιών. 

323. 
Επιχείρηση τακτικής αερομεταφοράς 

[Tactical air transport operation] 

1. Η εναέρια μεταφορά επιβατών και εφοδίων εντός ενός θεάτρου επιχειρήσεων, 

με χρήση: (α) ρίψης αλεξιπτώτων, (β) μετακίνησης ελικοπτέρων, 

(γ) προσγειώσεων αεροσκαφών. 2. Η αεροπορική υποστήριξη διοικητικής 

μέριμνας. 3. Η εκτέλεση ειδικών αποστολών. 4. Η διεξαγωγή επιχειρήσεων 

αερομεταφοράς τραυματιών. 

324. 
Επιχείρηση τακτικής αεροπορίας 

[Tactical air operation] 

 1. (ΗΠΑ) - Αεροπορική επιχείρηση, η οποία περιλαμβάνει τη χρήση 

αεροπορικών δυνάμεων σε συντονισμό με χερσαίες ή ναυτικές δυνάμεις και με 

στόχο: α. την απόκτηση και διατήρηση αεροπορικής υπεροχής, β. την αποτροπή 

της κίνησης εχθρικών δυνάμεων προς και εντός της περιοχής ευθύνης, καθώς 

επίσης και την αναζήτηση και καταστροφή των δυνάμεων αυτών και των 
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υποστηρικτικών τους εγκαταστάσεων, γ. τη συμπαράταξη με χερσαίες ή 

θαλάσσιες δυνάμεις σε επιχειρήσεις που διενεργούνται εντός της περιοχής 

ευθύνης, προκειμένου να παρασχεθεί άμεση συνδρομή στην επίτευξη του 

αντικειμενικού στόχου τους. 2. (ΝΑΤΟ) - Η χρήση αεροπορικής ισχύος, σε 

συνδυασμό και σε συντονισμό με χερσαίες ή θαλάσσιες δυνάμεις, με στόχο: α. 

την απόκτηση και διατήρηση αεροπορικής υπεροχής, β. την αποτροπή της 

κίνησης εχθρικών δυνάμεων προς και εντός της περιοχής ευθύνης, καθώς επίσης 

και την αναζήτηση και καταστροφή των δυνάμεων αυτών και των 

υποστηρικτικών τους εγκαταστάσεων, γ. την παροχή συνδρομής σε χερσαίες ή 

θαλάσσιες δυνάμεις σε συνδυασμένες/κοινές επιχειρήσεις. 

Επίσης: Τακτική αεροπορική επιχείρηση. 

325. 
Επιχειρησιακά χαρακτηριστικά 

[Operational characteristics] 

1. (ΗΠΑ) Τα στρατιωτικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται κυρίως στις 

λειτουργίες τις οποίες θα πρέπει να επιτελέσει ο εξοπλισμός μίας συγκεκριμένης 

δομής, είτε αυτόνομα είτε σε συνδυασμό με εξωτερικά στοιχεία εξοπλισμού. Για 

παράδειγμα, στα στοιχεία ηλεκτρονικού εξοπλισμού "ανατίθενται" λειτουργίες 

όπως η συχνοτική κάλυψη, η διοχέτευση των εκπομπών σε συγκεκριμένους 

διαύλους, ο τύπος της χρησιμοποιούμενης διαμόρφωσης και ο τύπος της 

εκπομπής. 2. (ΝΑΤΟ) Οι συγκεκριμένες ιδιότητες, που απαιτούνται από στοιχείο 

του εξοπλισμού, ώστε αυτό να μπορέσει να καλύψει μία συμπεφωνημένη 

επιχειρησιακή ανάγκη. 

326. 
Επιχειρησιακές δυνάμεις 

[Operating forces] 

Οι δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών τους στοιχείων, με 

κύρια αποστολή τη συμμετοχή σε μάχη. 

Βλπ. ακόμη: Δυνάμεις μάχης, Στοιχεία υποστήριξης δυνάμεων μάχης. 
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327. 
Επιχειρησιακή αξιολόγηση 

[Operational evaluation] 

Η δοκιμή και ανάλυση συγκεκριμένου τελικού στοιχείου ή συστήματος, στο 

βαθμό που αυτές είναι δυνατές υπό συνθήκες επιχειρησιακής λειτουργίας, με 

στόχο τον προσδιορισμό του κατά πόσον υφίσταται εγγύηση ποσοτικής 

παραγωγής και λαμβάνοντας υπ' όψιν: (α) την αύξηση της στρατιωτικής 

ικανότητας που επιτυγχάνεται από το στοιχείο ή σύστημα, (β) την 

αποτελεσματικότητα του στοιχείου ή συστήματος, σε σύγκριση με στοιχεία ή 

συστήματα που είναι διαθέσιμα κατά το χρόνο εκτέλεσης της αξιολόγησης και με 

εστίαση (1) στην ικανότητα του υφιστάμενου προσωπικού ως προς τη χρήση και 

συντήρηση των εξεταζόμενων στοιχείων εξοπλισμού, (2) στο μέγεθος, το βάρος 

και το σημείο τοποθέτησης του εξοπλισμού και (3) στις επιχειρησιακές 

ικανότητες του εχθρού. 

Βλπ. ακόμη: Τεχνική αξιολόγηση. 

328. 
Επιχειρησιακή διαδικασία 

[Operational procedure] 

Λεπτομερείς μέθοδοι, βάσει των οποίων οι σχηματισμοί διοίκησης και οι 

(υφιστάμενες) μονάδες φέρουν σε πέρας τον επιχειρησιακό εκάστοτε ρόλο τους. 

329. 
Επιχειρησιακή διοίκηση 

[Operational command] 

Η εκχωρούμενη σε έναν αξιωματικό αρμοδιότητα να αναθέτει αποστολές ή 

ενέργειες σε υφισταμένους του αξιωματικούς, να αναπτύσσει μονάδες, να 

εκχωρεί και να επανεκχωρεί δυνάμεις και να διατηρεί ή να ασκεί επιχειρησιακό ή 

και τακτικό έλεγχο, όπως αυτός θεωρεί αναγκαίο. Η αρμοδιότητα δεν 

περιλαμβάνει, από μόνη της, την ευθύνη διοίκησης ή εξασφάλισης διοικητικής 

μέριμνας. Ο όρος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αναφορά σε δυνάμεις 

που εκχωρούνται σε έναν διοικητή. 



 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β – ΣΗΜΑΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β3-97/276-375 

Βλπ. ακόμη: Διοίκηση. 

330. 
Επιχειρησιακή ετοιμότητα 

[Operational readiness] 

Η ικανότητα μίας μονάδας ή ενός σχηματισμού, πλοίου, οπλικού συστήματος ή 

στοιχείου εξοπλισμού να εκτελέσει τις αποστολές ή να φέρει σε πέρας τις 

λειτουργίες για τις οποίες έχει οργανωθεί ή σχεδιασθεί. Ο όρος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με ευρύτερο σημασιακό εύρος, ή για να εκφράσει, ποσοτικά, το 

βαθμό ή το επίπεδο ετοιμότητας. 

331. 
Επιχειρησιακή εφεδρεία 

[Operational reserve] 

Όρος με ευρύ πεδίο αναφοράς. Σε στρατιωτικό συγκείμενο, αναφέρεται στις 

εφεδρείες προσώπων για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης / και 

στην αποθεματοποίηση υλικού για την υποστήριξη συγκεκριμένων επιχειρήσεων. 

Επίσης: Επιχειρησιακό απόθεμα. 

Βλπ. ακόμη: Απόθεμα εφεδρείας. 

332. 
Επιχειρησιακή ιεραρχία 

[Operational chain of command] 

Η διοικητική ιεραρχία που αρθρώνεται και δομείται για μία συγκεκριμένη 

επιχείρηση ή για μία σειρά συνεχιζόμενων επιχειρήσεων. 

Βλπ. ακόμη: Διοικητική ιεραρχία, Ιεραρχία. 

333. 
Επιχειρησιακή τεκμηρίωση 

[Operational documentation] 

Υλικό οπτικής πληροφοριακής τεκμηρίωσης, αναφερόμενο σε δραστηριότητες 

και στοχεύον στη διακοίνωση πληροφοριών αναφορικά με πρόσωπα, χώρους και 
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πράγματα. Το υλικό επιχειρησιακής τεκμηρίωσης είναι γενικής χρήσης και 

συλλέγεται, κατά κανόνα, σε περιόδους ειρήνης. 

Βλπ. ακόμη: Υλικό οπτικής πληροφοριακής τεκμηρίωσης. 

334. 
Επιχειρησιακό περιβάλλον 

[Operational environment] 

Η συνισταμένη των συνθηκών, καταστάσεων και σημείων τριβής και επιρροής 

που επιδρούν στη χρήση στρατιωτικών δυνάμεων και εμπίπτουν στο εύρος 

αρμοδιοτήτων του διοικητή μονάδας. Παραδείγματα επιχειρησιακών 

περιβαλλόντων είναι τα: (α) Περιβάλλον απόλυτης επιχειρησιακής δυνατότητας - 

το επιχειρησιακό περιβάλλον στο οποίο οι φίλιες κρατικές δυνάμεις και δυνάμεις 

επιβολής του νόμου (πολιτικής ασφαλείας) ασκούν τόσο τον έλεγχο όσο και 

κατέχουν τη δυνατότητα παροχής συνδρομής στις επιχειρήσεις τις οποίες 

προτίθεται να ξεκινήσει η μονάδα. (β) Περιβάλλον επιχειρησιακής δυνατότητας - 

το επιχειρησιακό περιβάλλον στο οποίο οι φίλιες κρατικές δυνάμεις και οι 

δυνάμεις επιβολής του νόμου δεν ασκούν απόλυτο έλεγχο επί του εδάφους και 

του πληθυσμού στον επιδιωκόμενο χώρο ανάπτυξης των επιχειρήσεων, 

ανεξαρτήτως του εάν αντιτίθενται στις επιχειρήσεις ή συναινούν σε αυτές. 

(γ) Απαγορευτικό επιχειρησιακό περιβάλλον - το επιχειρησιακό περιβάλλον που 

βρίσκεται υπό τον έλεγχο εχθρικών δυνάμεων, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα και 

την πρόθεση να αντιταχθούν αποτελεσματικά στις επιχειρήσεις τις οποίες 

επιδιώκει να διεξαγάγει μία μονάδα. 

335. 
Επιχειρησιακό σχέδιο 

[Operation plan] 

Σχέδιο στρατιωτικών ενεργειών για την επίτευξη μίας στρατηγικής, τακτικής, 

υπηρεσιακής, εκπαιδευτικής ή διοικητικής στρατιωτικής αποστολής. Το 

επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται 

στο θέατρο των επιχειρήσεων, αναφέροντας τις κινήσεις, τις πράξεις εφοδιασμού, 
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τις επιθετικές και αμυντικές ενέργειες, καθώς επίσης και τους ελιγμούς που 

απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων, σε οποιαδήποτε μάχη ή εκστρατεία. 

Βλπ. ακόμη: Αρχικό προσχέδιο, Προσχέδιο, Συντονισμένο προσχέδιο, Τελικό 

σχέδιο. 

336. 
Επιχειρησιακός έλεγχος 

[Operational control] 

1. (ΗΠΑ) Μεταβιβάσιμη διοικητική αρμοδιότητα, η οποία μπορεί να ασκείται 

από διοικητές σε οποιοδήποτε κλιμάκιο, επιπέδου διοικήσεως μάχης ή 

χαμηλότερου. Ο επιχειρησιακός έλεγχος είναι ρόλος εγγενής της Διοίκησης 

Μάχης (της αρμοδιότητας διοικήσεως) και συνίσταται στην αρμοδιότητα 

κάλυψης των λειτουργιών διοικήσεως επί υφισταμένων δυνάμεων, που άπτονται 

της οργάνωσης και της χρήσης διοικήσεων και δυνάμεων, της ανάθεσης ρόλων, 

του καθορισμού στόχων και της παροχής γενικών κατευθύνσεων, όπως 

επιβάλλεται από τις ανάγκες ολοκλήρωσης μίας αποστολής. Ο επιχειρησιακός 

έλεγχος περιλαμβάνει την καθοδήγηση σε όλα τα θέματα που άπτονται των 

ανατιθέμενων στη διοίκηση θεμάτων στρατιωτικών επιχειρήσεων και κοινής 

εκπαίδευσης. Ο επιχειρησιακός έλεγχος πρέπει να ασκείται μέσω των διοικητών ή 

των υφισταμένων κλιμακίων. Συνήθως, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται μέσω των 

διοικητών των επιμέρους υπηρεσιών. Ο επιχειρησιακός έλεγχος παρέχει κατά 

κανόνα την πλήρη αρμοδιότητα οργάνωσης διοικήσεων και δυνάμεων, καθώς 

επίσης και χρήσης των δυνάμεων αυτών, κατά την κρίση του ασκούντος 

επιχειρησιακό έλεγχο διοικητή, για την ολοκλήρωση μίας εκάστης ανατεθείσας 

αποστολής. Ο επιχειρησιακός έλεγχος δεν περιλαμβάνει, από μόνος του, την 

καθοδήγηση σε θέματα διοικητικής μέριμνας ή σε θέματα διοικήσεως, 

πειθαρχίας, εσωτερικής οργάνωσης ή εκπαίδευσης των μονάδων. 2. (ΝΑΤΟ) Η 

αρμοδιότητα που ανατίθεται σε έναν διοικητή να κατευθύνει τις εκχωρούμενες σε 

αυτόν δυνάμεις κατά τρόπον ώστε να μπορεί να φέρει σε πέρας συγκεκριμένες 

αποστολές ή ενέργειες που συνήθως υπόκεινται σε περιορισμούς αναφορικά με 

τις λειτουργίες, το χρόνο ή την τοποθεσία, να αναπτύσσει τις εν λόγω δυνάμεις 

και να ασκεί ή να διατηρεί τον τακτικό έλεγχο επί των δυνάμεων αυτών. Κατά 
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την έννοια αυτή, ο επιχειρησιακός έλεγχος δεν περιλαμβάνει την αρμοδιότητα 

διαχωρισμού ρόλων στο εσωτερικό των εν λόγω δυνάμεων, ούτε και καλύπτει, 

από μόνος του, την άσκηση διοικητικού ελέγχου ή ελέγχου διοικητικής μέριμνας. 

Βλπ. ακόμη: Διοίκηση μάχης, Διοικητής μάχης. 

 Αρκτικ.: OPCON. 

337. 
Επιχειρησιακός πολεμικός σχεδιασμός 

[Operational level of war] 

Το επίπεδο πολεμικού σχεδιασμού, στο οποίο σχεδιάζονται, διενεργούνται και 

διατηρούνται πολεμικές εκστρατείες και επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας, για την 

επίτευξη στρατηγικών στόχων εντός θεάτρων ή περιοχών επιχειρήσεων. Στο 

επίπεδο αυτό, οι δραστηριότητες συσχετίζουν τακτική και στρατηγική, 

θεσπίζοντας τους απαραίτητους για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων 

επιχειρησιακούς τοιούτους, ιεραρχώντας χρονικά τα γεγονότα για την επίτευξη 

των επιχειρησιακών στόχων, κινητοποιώντας ενέργειες και κατανέμοντας πόρους 

με στόχο την επίτευξη και διατήρηση των γεγονότων αυτών. Οι δραστηριότητες 

αυτής της φύσης απαιτούν ευρύτερη θεώρηση του χρόνου και του χώρου απ' ό,τι 

οι δραστηριότητες τακτικής. Εξασφαλίζουν τη διοικητική υποστήριξη και 

μέριμνα στις τακτικές δυνάμεις και παρέχουν τα μέσα για την εκμετάλλευση των 

επιτυχιών σε τακτικό επίπεδο, με απώτερο στόχο την επίτευξη των στρατηγικών 

στόχων. 

Βλπ. ακόμη: Στρατηγικός πολεμικός σχεδιασμός, Τακτικός πολεμικός 

σχεδιασμός. 

338. 
Επιχειρησιακός πύραυλος 

[Operational missile] 

Πύραυλος ή πυραυλικό σύστημα που έχει γίνει αποδεκτό από τους 

χρησιμοποιούντες αυτό κλάδους των ενόπλων δυνάμεων ως κατάλληλο για 

τακτική ή/και επιχειρησιακή χρήση. 

Επίσης: Επιχειρησιακό πυραυλικό σύστημα. 
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339. 
Επιχειρησιακώς έτοιμος, -η, -ο 

[Operationally ready] 

1. Με αναφορά σε μονάδα, πλοίο ή οπλικό σύστημα, ο όρος δεικνύει την 

ικανότητα εκτέλεσης των αποστολών ή εκπλήρωσης των λειτουργιών για τις 

οποίες σχεδιάστηκε ή με τις οποίες έχει επιφορτιστεί αντιστοίχως η μονάδα, το 

πλοίο ή το οπλικό σύστημα. Η σημασία της ετοιμότητας αναφέρεται τόσο στον 

εξοπλισμό, όσο και στο προσωπικό που στελεχώνει τη μονάδα, το πλοίο ή το 

οπλικό σύστημα. 2. Με αναφορά σε προσωπικό, σημαινόμενο του όρου είναι η 

διαθεσιμότητα και τεχνική ικανότητα του προσωπικού να φέρει σε πέρας τις 

ανατιθέμενες σε αυτό αποστολές ή λειτουργίες. 

340. 
Εποπτευόμενη διαδρομή 

[Supervised route] 

Στις χερσαίες οδικές μετακινήσεις, οδός επί της οποίας ασκείται περιορισμένος 

έλεγχος μέσω σταθμών ελέγχου της κυκλοφορίας ή/και περιπόλων. Για τη χρήση 

της οδού από συστοιχία οχημάτων ή από όχημα μεγάλου μεγέθους ή βάρους, 

απαιτείται έγκριση κίνησης. 

Βλπ. ακόμη: Διαδρομή. 

341. 
Ερμηνεία δεδομένων εικονογραφίας 

[Imagery interpretation] 

1. Η διαδικασία του εντοπισμού, της αναγνώρισης και της περιγραφής των 

αντικειμένων, των δραστηριοτήτων και του εδαφικού αναγλύφου που 

απεικονίζεται στην εικονογραφία. 2. (ΝΑΤΟ) Η εξαγωγή πληροφοριών από 

φωτογραφίες ή άλλα καταγραφήματα εικόνων. 
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342. 
Έρπουσα νάρκη 

[Creeping mine] 

Στο ναυτικό ναρκοπόλεμο, επιπλέουσα νάρκη που διατηρείται κάτω από την 

επιφάνεια της θάλασσας, συγκρατούμενη από βάρος, σε μορφή αλυσίδας. Η 

νάρκη μπορεί να πλεύσει ελεύθερα, μετακινούμενη από φυσικά ή τεχνητά 

ρεύματα. 

343. 
Εσωτερικές καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης 

[Domestic emergencies] 

(ΗΠΑ) Επείγουσες καταστάσεις που επιδρούν στην ευημερία του κοινού και 

επισυμβαίνουν στο εσωτερικό των 50 Πολιτειών των ΗΠΑ, την Περιοχή της 

Κολούμπια, την Κοινοπολιτεία του Πουέρτο Ρίκο, τις κτήσεις και τα εδάφη των 

ΗΠΑ ή οιαδήποτε πολιτική υποδιαίρεση αυτών, ως αποτέλεσμα εχθρικής 

επίθεσης, εξέγερσης, πολιτικής αναταραχής, σεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας ή 

άλλης φυσικής καταστροφής. Επίσης, κάθε ισοδύναμη κατάσταση που θέτει σε 

κίνδυνο τη ζωή και την περιουσία των πολιτών ή διαταράσσει τη μορφή του 

πολιτεύματος ή τις συνθήκες διακυβέρνησης. Ο όρος "εσωτερική κατάσταση 

εκτάκτου ανάγκης" περιλαμβάνει οιαδήποτε κατάσταση, ή συνδυασμό 

καταστάσεων, σύμφωνα με τους εξής ορισμούς: (α) Κατάσταση εκτάκτου 

ανάγκης πολιτικής άμυνας: Καταστροφή στο εσωτερικό της χώρας, 

προκαλούμενη από εχθρική επίθεση και απαιτούσα επιχειρήσεις εκτάκτου 

ανάγκης, τόσο στη διάρκεια της επιθέσεως, όσο και μετά το πέρας αυτής. Η 

κήρυξη στην κατάσταση αυτή μπορεί να γίνει από την αρμόδια αρχή, σε 

περίπτωση επερχόμενης επίθεσης. (β) Πολιτικές αναταραχές: Εξεγέρσεις, βίαιες 

ενέργειες, αναταραχές, παράνομη παρακώλυση λειτουργιών ή παράνομες 

συγκεντρώσεις ή άλλες διαταραχές που βλάπτουν τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. 

Ο όρος "πολιτική αναταραχή" περιλαμβάνει όλες τις εσωτερικές καταστάσεις που 

απαιτούν ή που μπορεί να απαιτούν την προσφυγή στις Ομοσπονδιακές Ένοπλες 

Δυνάμεις, σύμφωνα με την ενότητα 15 του κεφαλαίου 10, του Κώδικα των 

Ηνωμένων Πολιτειών. (γ) Μεγάλη καταστροφή: Πλημμύρα, πυρκαγιά, θύελλα, 
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τυφώνας, σεισμός ή άλλη φυσική καταστροφή που, κατά την κρίση του Προέδρου 

των ΗΠΑ, έχει ή απειλεί να αποκτήσει μεγάλη σοβαρότητα και έκταση, ώστε να 

απαιτεί τη συμβολή της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης κατά τον Κώδικα των 

ΗΠΑ, προς τις δυνάμεις και τους πόρους που διατίθενται από τις πολιτειακές 

κυβερνήσεις και την τοπική αυτοδιοίκηση. (δ) Φυσική καταστροφή: Κάθε 

εσωτερική κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, εξαιρουμένων αυτών που προξενούνται 

ως αποτέλεσμα εχθρικής επίθεσης ή πολιτικής αναταραχής. 

344. 
Ετοιμότητα αεράμυνας 

[Air defence readiness] 

Επιχειρησιακή κατάσταση που απαιτεί τη διατήρηση ετοιμότητας υψηλότερης 

από τη συνήθη, για τις δυνάμεις αεράμυνας. Η κατάσταση ετοιμότητας αυτή έχει 

μικρή χρονική διάρκεια. 

345. 
Ετοιμότητα βιομηχανικού δυναμικού 

[Industrial preparedeness] 

Η κατάσταση ετοιμότητας του βιομηχανικού παραγωγικού δυναμικού να 

ικανοποιήσει την ανάγκη παραγωγής υλικού που είναι απαραίτητο για την 

υποστήριξη εθνικών στρατιωτικών στόχων. 

Επίσης: Βιομηχανική ετοιμότητα. 

346. 
Ευθύγραμμη μετωπική αναχαίτιση 

[Collision course interception] 

Διάταξη αναχαίτισης η οποία επιτυγχάνεται με σταθερή αντίθετη πορεία και των 

δύο αεροσκαφών. 
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347. 
Ευθύνη συντονισμού 

[Coordination authority] 

Η αρμοδιότητα που παρέχεται σε διοικητή ή άλλο πρόσωπο για το συντονισμό 

συγκεκριμένων λειτουργιών ή δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν δυνάμεις 

δύο ή περισσοτέρων χωρών ή διοικήσεων, ή δύο ή περισσοτέρων κλάδων ή δύο ή 

περισσοτέρων δυνάμεων του αυτού κλάδου. Ο έχων το ρόλο συντονιστή, κατ' 

αυτή την έννοια, μπορεί να απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων 

μερών ή των εκπροσώπων τους, όχι όμως και να επιβάλλει τη μεταξύ τους 

συμφωνία. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων μερών, ζητά την 

επίτευξη ουσιώδους συμφωνίας μέσω συζήτησης. Σε περίπτωση αδυναμίας του 

να επιτύχει τούτη, παραπέμπει το θέμα στην αρμόδια αρχή. 

Αρκτικ.: NATO. 

348. 
Ευρετήριο σχεδίου 

[Chart index] 

Βλ. Ευρετήριο χάρτη. 

349. 
Ευρετήριο χάρτη 

[Map index] 

Γραφική απεικόνιση αναφορών, που σχεδιάζεται πρωτίστως για να παρέχει την 

υφιστάμενη σχέση μεταξύ φύλλων χαρτών σε ακολουθία, την κάλυψή τους, τη 

διαθεσιμότητά τους και περαιτέρω πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην εν 

λόγω ακολουθία. 

Βλπ. ακόμη: Χάρτης. 

350. 
Εύφλεκτο φορτίο 

[Inflammable cargo] 

Φορτίο, όπως βενζίνη και λιπαντικά. 
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Βλπ. ακόμη: Φορτίο. 

351. 
Εφόδια ημέρας μάχης 

[Combat day of supply] 

Η συνολική ποσότητα εφοδίων που απαιτείται για την υποστήριξη μίας ημέρας 

μάχης, υπολογιζόμενη με πολλαπλασιασμό του συντελεστή έντασης επί τον όγκο 

των εφοδίων μίας κανονικής ημέρας. 

Βλπ. ακόμη: Εφόδια μίας ημέρας. 

352. 
Εφόδια μίας ημέρας 

[One day's supply] 

Μονάδα ή ποσότητα εφοδίων που υιοθετείται ως πρότυπο μέτρησης και 

χρησιμοποιείται στον υπολογισμό της μέσης ημερήσιας κατανάλωσης που 

αναμένεται υπό κανονικές συνθήκες. Δύναται, επίσης, να εκφραστεί ως 

συντελεστής, π.χ. δεσμίδες οπλισμού ανά όπλο ανά ημέρα. 

Βλπ. ακόμη: Εφόδια ημέρας μάχης, Κανονική ημέρα εφοδιασμού. 

353. 
Εχθρική ενέργεια 

[Hostile act] 

Σύνολο βασικών κανόνων που ορίζονται από ανώτερη αρχή, για τον 

προσδιορισμό και την αναγνώριση εχθρικών ενεργειών από αεροσκάφη, 

υποβρύχια, μονάδες επιφανείας και χερσαίες δυνάμεις. Οι κανόνες αυτοί τίθενται 

σε ισχύ από τους διοικητές ενιαίων διοικήσεων ή από κατά περίπτωση οριζόμενες 

διοικήσεις, όταν αυτές τυγχάνουν σχετικής εξουσιοδότησης. 

Επίσης: Εχθροπραξία. 



 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β – ΣΗΜΑΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β3-106/276-375 

354. 
Ζώνη αεράμυνας 

[Air defence region] 

Γεωγραφική διαίρεση μίας περιοχής αεράμυνας. 

355. 
Ζώνη αεροπορικής αναχαίτισης 

[Air intercept zone] 

Υποδιαίρεση της περιοχής καταστροφής, στο εσωτερικό της οποίας σχεδιάζεται η 

καταστροφή ή υπερνίκηση της εχθρικής αερομεταφερόμενης απειλής, με 

αεροσκάφη αναχαίτισης. 

356. 
Ζώνη αναγνώρισης αεράμυνας 

[Air defence identification zone] 

Εναέριος χώρος συγκεκριμένων διαστάσεων, εντός του οποίου απαιτείται 

αναγνώριση, εντοπισμός και έλεγχος των αεροσκαφών. 

Βλπ. ακόμη: Περιοχή επιχειρήσεων αεράμυνας. 

357. 
Ζώνη ελέγχου 

[Control zone] 

Ελεγχόμενος εναέριος χώρος, εκτεινόμενος προς τα επάνω από την επιφάνεια της 

Γης, έως κάποιο συγκεκριμένο άνω όριο. 

Βλπ. ακόμη: Αεροδιάδρομος, Ελεγχόμενος εναέριος χώρος, Περιοχή ελέγχου, 

Τερματική περιοχή ελέγχου. 
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358. 
Ζώνη εξαγωγής 

[Extraction zone] 

Καθορισμένη ζώνη ρίψης που χρησιμοποιείται για την παροχή εφοδίων ή και 

εξοπλισμού, μέσω μίας τεχνικής εξαγωγής από ένα αεροσκάφος που ίπταται πολύ 

κοντά στο έδαφος. 

359. 
Ζώνη επικοινωνιών 

[Communications zone] 

Η περιοχή που βρίσκεται στο πίσω όριο του θεάτρου των επιχειρήσεων (πίσω από 

αλλά σε χωρική συνέχεια με τη ζώνη μάχης), στην οποία περιέχονται οι γραμμές 

επικοινωνίας, οι εγκαταστάσεις τροφοδοσίας και απομάκρυνσης προσωπικού και 

υλικού, καθώς και άλλες υπηρεσίες που απαιτούνται για τη διατήρηση των 

δυνάμεων του πεδίου μάχης και την παροχή άμεσης υποστήριξης προς αυτές. 

Βλπ. ακόμη: Ζώνη μάχης. 

360. 
Ζώνη θετικής αναγνώρισης και πληροφόρησης ραντάρ 

[Positive identification and advisory zone] 

Καθορισμένη περιοχή, για την αναγνώριση και παρακολούθηση της πτήσης 

αεροσκαφών που κινούνται κοντά σε περιοχές καλυπτόμενες αμυντικά με σμήνος 

αεροσκαφών. 

361. 
Ζώνη μάχης 

[Combat zone] 

1. Η απαιτούμενη από τις δυνάμεις μάχης περιοχή για τη διεξαγωγή 

επιχειρήσεων. 2. Η περιοχή που βρίσκεται μπροστά από το πίσω όριο της 

ανάπτυξης στρατεύματος. Εφόσον ο όρος σηματοδοτεί σχηματισμό του ΝΑΤΟ, η 

ζώνη μάχης διαιρείται (α) στην εμπρός ζώνη μάχης, που καλύπτει την εδαφική 

έκταση εμπρός από το πίσω όριο των στρατευμάτων και (β) στην πίσω ζώνη 
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μάχης, που κατά κανόνα περιλαμβάνει την εδαφική έκταση μεταξύ του πίσω 

ορίου του στρατεύματος και του πίσω ορίου της ομάδας στρατιών. 

Βλπ. ακόμη: Ζώνη επικοινωνιών. 

362. 
Ζώνη μάχης αεράμυνας 

[Air defence battle zone] 

Συγκεκριμένη έκταση (όγκος) εναερίου χώρου που περιβάλλει μία μονάδα πυρός 

αεράμυνας ή μία περιοχή στην οποία παρέχεται αμυντική κάλυψη, καθορισμένου 

ύψους και βεληνεκούς. Στη ζώνη μάχης αεράμυνας, η μονάδα πυρός δεσμεύει και 

καταστρέφει τους στόχους που δεν αναφέρονται ή αναγνωρίζονται ως φίλιοι, 

σύμφωνα με τα κριτήρια ή τις πληροφορίες που παρέχονται από σταθμούς 

διοικήσεως ή ιεραρχικά ανώτερους σχηματισμούς. 

363. 
Ζώνη ολικής καταστροφής 

[Demolition belt] 

Επιλεγμένη εδαφική περιοχή, στην οποία σπείρονται εκρηκτικά φορτία, νάρκες 

και άλλα τεχνητά εμπόδια για την αποτροπή της χρήσης της για τη διενέργεια 

εχθρικών επιχειρήσεων ή για την προστασία φίλιων στρατευμάτων. Ως 

πρωτεύουσα ζώνη ολικής καταστροφής ορίζεται μία συνεχής σειρά-ακολουθία 

εμποδίων σε ολόκληρο το μέτωπο, κατ' επιλογή μεραρχίας ή ανώτατου 

στρατιωτικού διοικητή. Η προετοιμασία μίας ζώνης αυτής της μορφής είναι, κατά 

κανόνα, μία από τις πρώτες ενέργειες που λαμβάνουν χώρα. Ως δευτερεύουσα 

ζώνη ολικής καταστροφής ορίζεται η προσθήκη μίας επιπλέον της πρωτεύουσας 

ζώνης, για τη δημιουργία αμυντικού βάθους προστασίας των στρατευμάτων του 

μετώπου ή των μετόπισθεν. 
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364. 
Ζώνη σύγκλισης 

[Convergence zone] 

Περιοχή, σε μεγάλο θαλάσσιο βάθος, όπου τα κύματα του ήχου, ανακλώμενα στο 

βυθό, επιστρέφουν στην επιφάνεια. 

365. 
Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

[Electomagnetic radiation] 

Ακτινοβολία συνιστάμενη από ταλαντούμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία και 

μεταδιδόμενη με την ταχύτητα του φωτός. Περιλαμβάνει την ακτινοβολία Γάμμα, 

την ακτινοβολία Χ, την υπεριώδη ακτινοβολία, την ορατή και την υπέρυθρη 

ακτινοβολία και τις κυματικές εκπομπές ασυρμάτων και συστημάτων ραντάρ. 

366. 
Ηλεκτρομαγνητική παρείσδυση 

[Electromagnetic intrusion] 

Η ηθελημένη και με οποιοδήποτε τρόπο επιτυγχανόμενη εισαγωγή 

ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας στις διόδους εκπομπής, με στόχο την παραπλάνηση 

των χειριστών των συστημάτων επικοινωνίας ή την πρόκληση σύγχυσης. 

Βλπ. ακόμη: Ηλεκτρονικός πόλεμος. 

367. 
Ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή 

[Electromagnetic interference] 

Κάθε ηλεκτρομαγνητική διαταραχή η οποία διακόπτει, παρεμποδίζει ή καθ' 

οιονδήποτε άλλο τρόπο υποβαθμίζει ή μειώνει την πραγματική απόδοση 

στοιχείων ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Μπορεί να προκαλείται 

σκοπίμως, όπως π.χ. συμβαίνει σε ορισμένες μορφές ηλεκτρονικού πολέμου, ή 

τυχαία, ως αποτέλεσμα π.χ. εκπομπών και επαγωγών ηλεκτρομαγνητισμού. 

Αρκτικ.: EMI. 
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368. 
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 

[Electromagnetic compatibility] 

A. Η ικανότητα στοιχείων τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, υποσυστημάτων και 

συστημάτων να λειτουργούν στα επιχειρησιακά περιβάλλοντα για τα οποία 

προορίζονται, χωρίς να επηρεάζονται από και χωρίς να προκαλούν μη ανεκτή 

λειτουργική υποβάθμιση, ως αποτέλεσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

την οποία, αντιστοίχως, δέχονται ή προκαλούν εξαιτίας της ηλεκτρομαγνητικής 

τους διέγερσης. Η σχεδιαστική συμβατότητα επιτυγχάνεται με τη συμπερίληψη 

χαρακτηριστικών ή ιδιοτήτων σε όλα τα στοιχεία εξοπλισμού που δέχονται ή που 

εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, με στόχο την καταστολή ή την 

απόρριψη ανεπιθύμητων ηλεκτρομαγνητικών σημάτων και την ενίσχυση των 

λειτουργικών χαρακτηριστικών των στοιχείων εξοπλισμού. Η λειτουργική (και, 

κατ' επέκταση, επιχειρησιακή) συμβατότητα επιτυγχάνεται μέσω της 

λειτουργικής ευελιξίας του εξοπλισμού να διασφαλίζει λειτουργία χωρίς 

παρεμβολές. Περιλαμβάνει την υλοποίηση διατάξεων συχνοτικής διαχείρισης και 

σαφείς αρχές λειτουργίας, που μεγιστοποιούν τη λειτουργική-επιχειρησιακή 

αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. B. (NATO) Η ικανότητα ηλεκτρικών 

και ηλεκτρονικών συστημάτων, στοιχείων εξοπλισμού και συσκευών να 

λειτουργούν στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον για το οποίο προορίζονται, με 

ένα καθορισμένο περιθώριο ασφαλείας και με επίπεδα σχεδιασμού τέτοια που δεν 

έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση ή την υποβολή των συστημάτων και 

στοιχείων σε μη ανεκτή λειτουργική υποβάθμιση εξαιτίας ηλεκτρομαγνητικής 

παρεμβολής. 

Βλπ. ακόμη: Ηλεκτρομαγνητική τρωτότητα. 

369. 
Ηλεκτρομαγνητική τρωτότητα 

[Electromagnetic vulnerability] 

Τα χαρακτηριστικά ενός συστήματος που προξενούν μη αναστρέψιμη 

λειτουργική υποβάθμισή του (ήτοι αδυναμία εκτέλεσης της αποστολής για την 

οποία προορίζεται), ως αποτέλεσμα της έκθεσής του σε ένα συγκεκριμένο 



 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β – ΣΗΜΑΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β3-111/276-375 

επίπεδο επιπτώσεων ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος ή ως αποτέλεσμα 

ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής. 

Αρκτικ.: EMV. 

370. 
Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον 

[Electromagnetic environment] 

Το αποτέλεσμα της χρονικής κατανομής των επιπέδων ισχύος, σε διάφορες ζώνες 

συχνοτήτων, της ακτινοβολούμενης ή επαγόμενης ηλεκτρομαγνητικής εκπομπής, 

στο οποίο μπορεί να υποβληθεί μία στρατιωτική δύναμη, ένα στρατιωτικό 

σύστημα ή μία πλατφόρμα επί της οποίας δομούνται στοιχεία εξοπλισμού, κατά 

την εκτέλεση της αποστολής τους στο επιχειρησιακό περιβάλλον για το οποίο 

προορίζονται. Ως ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον ορίζεται, συνεπώς, το άθροισμα 

της ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής, των ηλεκτρομαγνητικών παλμών, των 

κινδύνων από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία για το προσωπικό, το υλικό 

πολέμου και τα ευαίσθητα εφόδια και, τέλος, των επιπτώσεων φυσικών 

φαινομένων (κεραυνών και στατικών φορτίων). 

Αρκτικ.: EME. 

371. 
Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα 

[Electromagnetic spectrum] 

Η περιοχή συχνοτήτων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, από το 0 έως το άπειρο. 

Κατανέμεται σε 26 ζώνες, ονοματοδοτούμενες με τα γράμματα της αγγλικής 

αλφαβήτου. 

Βλπ. ακόμη: Ηλεκτρονικός πόλεμος. 

372. 
Ηλεκτρονικά αντι-αντίμετρα 

[Electronic counter-countermeasures] 

Βλ. Ηλεκτρονικός πόλεμος. 
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373. 
Ηλεκτρονικά αντίμετρα 

[Electronic countermeasures] 

Βλ. Ηλεκτρονικός πόλεμος 

374. 
Ηλεκτρονική αναγνώριση 

[Electronic reconnaissance] 

Η ανίχνευση, αναγνώριση, αξιολόγηση και ο εντοπισμός ηλεκτρομαγνητικών 

εκπομπών από ξένη πηγή, μη οφειλόμενων σε πυρηνική έκρηξη ή μη 

προερχόμενων από πηγές ραδιενέργειας. 

375. 
Ηλεκτρονική κατασκοπεία 

[Electronics intelligence] 

Πληροφορίες τεχνικής και κατασκοπευτικής αξίας που προέρχονται από ξένες, μη 

επικοινωνιακές, πηγές ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών, μη οφειλόμενων σε 

πυρηνικές εκρήξεις ή πηγές ραδιενέργειας. 

Βλπ. ακόμη: Κατασκοπεία, Κατασκοπεία σημάτων, Κατασκοπεία τηλεμετρίας. 

 Αρκτικ.: ELINT. 

376. 
Ηλεκτρονική μετάδοση εικονογραφίας 

[Electronic imagery dissemination] 

Η μετάδοση εικονογραφίας ή προϊόντων εικονογραφίας, με χρήση οποιουδήποτε 

ηλεκτρονικού μέσου. Η μετάδοση εικονογραφίας περιλαμβάνει τις εξής τέσσερις 

βασικές κατηγορίες: α. σύστημα μετάδοσης πρωτεύουσας εικονογραφίας - ο 

εξοπλισμός και οι συναφείς με αυτόν διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στην 

ηλεκτρονική μετάδοση και λήψη μη αξιολογημένων προϊόντων εικονογραφίας, σε 

πρωτογενή ή σχεδόν πρωτογενή μορφή, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, β. 

μετάδοση πρωτεύουσας εικονογραφίας - η ηλεκτρονική μετάδοση και λήψη μη 

αξιολογημένων προϊόντων εικονογραφίας, σε πρωτογενή ή σχεδόν πρωτογενή 
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μορφή, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, με χρήση ενός συστήματος μετάδοσης 

πρωτεύουσας εικονογραφίας, γ. σύστημα μετάδοσης δευτερεύουσας 

εικονογραφίας - ο εξοπλισμός και οι συναφείς με αυτόν διαδικασίες που 

χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική μετάδοση και λήψη αξιολογημένων 

προϊόντων εικονογραφίας, σε μορφή διαφορετική της πρωτογενούς και σε μη 

πραγματικό ή προσεγγιστικό του πραγματικού χρόνο, δ. μετάδοση δευτερεύουσας 

εικονογραφίας - η ηλεκτρονική μετάδοση και λήψη αξιολογημένων προϊόντων 

εικονογραφίας, μη πρωτογενούς μορφής και σε μη πραγματικό ή προσεγγιστικό 

του πραγματικού χρόνο, με χρήση ενός συστήματος μετάδοσης δευτερεύουσας 

εικονογραφίας. 

377. 
Ηλεκτρονική μιμητική παραπλάνηση 

[Electronic immitative deception] 

Η εισαγωγή στα ηλεκτρονικά συστήματα του εχθρού εκπομπών που μιμούνται τις 

πραγματικές εκπομπές του εχθρού. 

378. 
Ηλεκτρονική παραπλάνηση 

[Electronic deception] 

Ηθελημένη δραστηριότητα που σχεδιάζεται για την παραπλάνηση του αντιπάλου, 

στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει ή να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες τις 

οποίες λαμβάνει από τα ηλεκτρονικά συστήματα που χρησιμοποιεί. 

Βλπ. ακόμη: Ηλεκτρονική μιμητική παραπλάνηση, Ηλεκτρονική προσομοιωτική 

παραπλάνηση, Χειρισμός ηλεκτρονικής παραπλάνησης. 

379. 
Ηλεκτρονική παρεμβολή 

[Jamming, Electronic jamming] 

Βλ. Ηλεκτρονικά αντίμετρα, Ηλεκτρονική παρεμβολή, Επιλεκτική ηλεκτρονική 

παρεμβολή, Σημειακή ηλεκτρονική παρεμβολή. 

Επίσης: Πρόκληση ηλεκτρονικής παρεμβολής. 
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380. 
Ηλεκτρονική προκάλυψη 

[Electronic masking] 

Η ελεγχόμενη εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας στις συχνότητες που 

χρησιμοποιούνται από τις φίλιες δυνάμεις, κατά τρόπον ώστε να προστατεύονται 

τα ηλεκτρονικά και επικοινωνιακά συστήματα των φίλιων δυνάμεων από τα 

μέτρα υποστήριξης ηλεκτρονικού πολέμου και την κατασκοπεία σημάτων του 

αντιπάλου, χωρίς να παρατηρείται σημαντική υποβάθμιση της λειτουργίας των 

φίλιων συστημάτων. 

Βλπ. ακόμη: Προκάλυψη. 

381. 
Ηλεκτρονική προσομοιωτική παραπλάνηση 

[Electronic simulative deception] 

Η δημιουργία ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών για την αναπαράσταση των 

εικονικών ή των πραγματικών δυνατοτήτων των φίλιων δυνάμεων, με στόχο την 

παραπλάνηση των δυνάμεων του εχθρού. 

382. 
Ηλεκτρονικός πόλεμος 

[Electronic warfare] 

Α. (ΗΠΑ) Στρατιωτική δράση που περιλαμβάνει τη χρήση ηλεκτρομαγνητικής 

ενέργειας για τον προσδιορισμό, την εκμετάλλευση, τη μείωση ή την αποτροπή 

της χρήσης από τον εχθρό του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Επίσης, 

περιλαμβάνει τις ενέργειες αυτές που αποσκοπούν στη διατήρηση της χρήσης, 

από τις φίλιες δυνάμεις, του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Η βασική 

κατηγοριοποίηση του ηλεκτρονικού πολέμου είναι: α. Ηλεκτρονικά αντίμετρα. Η 

διαίρεση αυτή του ηλεκτρονικού πολέμου που περιλαμβάνει δράσεις οι οποίες 

στοχεύουν στην αποτροπή ή στη μείωση της ωφέλιμης χρήσης, εκ μέρους του 

αντιπάλου, του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος (ECM). Τα ηλεκτρονικά αντίμετρα 

περιλαμβάνουν: (1) την ηλεκτρονική παρεμβολή, ήτοι την ηθελημένη 

ακτινοβόληση, επανακτινοβόληση ή ανάκλαση της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας 
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με στόχο την παρεμπόδιση της χρήσης από τον αντίπαλο ηλεκτρονικών 

συσκευών, εξοπλισμού ή συστημάτων, (2) την ηλεκτρονική παραπλάνηση, ήτοι 

την ηθελημένη ακτινοβόληση, επανακτινοβόληση, αλλοίωση, καταστολή, 

απορρόφηση, ενίσχυση, ανάκλαση ή τον αποκλεισμό της ηλεκτρομαγνητικής 

ενέργειας, κατά τρόπον ώστε ο αντίπαλος ή τα οπλικά συστήματα του αντιπάλου 

που λειτουργούν με ή που κάνουν χρήση ηλεκτρονικών διατάξεων να λαμβάνουν 

παραπλανητική πληροφόρηση, με αποκλεισμό των έγκαιρων και πραγματικών 

πληροφοριών. Οι τρεις κύριες κατηγορίες ηλεκτρονικής παραπλάνησης είναι: (i) 

ο χειρισμός ηλεκτρονικής παραπλάνησης: το σύνολο των ενεργειών που 

αποσκοπούν στη μη αποκάλυψη ή στη μετάδοση παραπλανητικών, πλαστών ή 

ψευδεπίγραφων δεικτών, προοριζομένων να χρησιμοποιηθούν από τις δυνάμεις 

του αντιπάλου, (ii) η ηλεκτρονική προσομοιωτική παραπλάνηση: το σύνολο των 

ενεργειών που προβάλλουν πλασματική ή πραγματική εικόνα των δυνατοτήτων 

των φίλιων δυνάμεων, για την παραπλάνηση των δυνάμεων του αντιπάλου, (iii) η 

ηλεκτρονική μιμητική παραπλάνηση: η παρεμβολή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας 

στα συστήματα του εχθρού, που μιμείται τις εκπομπές ενέργειας. β. Ηλεκτρονικά 

αντι-αντίμετρα. Η διαίρεση αυτή του ηλεκτρονικού πολέμου που περιλαμβάνει τις 

ενέργειες οι οποίες γίνονται για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και 

ωφέλιμης χρήσης του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος από τις φίλιες δυνάμεις, 

παρά τη χρήση από τον αντίπαλο συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου (ECMM). 

γ. Μέτρα υποστήριξης ηλεκτρονικού πολέμου. Η διαίρεση αυτή του 

ηλεκτρονικού πολέμου που περιλαμβάνει τις ενέργειες οι οποίες γίνονται υπό τον 

άμεσο έλεγχο ενός διοικητή επιχειρήσεων για την αναζήτηση, καταστολή και τον 

εντοπισμό πηγών εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας, με στόχο την 

άμεση αναγνώριση των απειλών στο θέατρο των επιχειρήσεων. Κατά την έννοια 

αυτή, τα μέτρα υποστήριξης ηλεκτρονικού πολέμου (ESM) εξασφαλίζουν μία 

πηγή πληροφόρησης που είναι απαραίτητη για την άμεση διαμόρφωση 

αποφάσεων αναφερόμενων στη χρήση ηλεκτρονικών αντιμέτρων (ECM), 

ηλεκτρονικών αντι-αντιμέτρων (ECCM) ή την αποφυγή, στοχοθέτηση και κατ' 

άλλο τρόπο χρήση-αξιοποίηση των διατιθέμενων δυνάμεων. Τα δεδομένα από τα 

λαμβανόμενα μέτρα υποστήριξης ηλεκτρονικού πολέμου μπορούν να 

αξιοποιηθούν για την παραγωγή σημάτων κατασκοπείας (SIGINT), τόσο σε 
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επίπεδο κατασκοπευτικής επικοινωνιακής πληροφόρησης (COMINT), όσο και σε 

επίπεδο ηλεκτρονικής κατασκοπείας (ELINT). Β. (ΝΑΤΟ) Στρατιωτική δράση 

που περιλαμβάνει τη χρήση ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας για τον προσδιορισμό, 

την εκμετάλλευση, τη μείωση ή την αποτροπή της χρήσης του 

ηλεκτρομαγνητικού φάσματος από τον αντίπαλο, καθώς επίσης και ενέργειες που 

αποσκοπούν στη διατήρηση της χρήσης αυτού, από τις φίλιες δυνάμεις. 

Βλπ. ακόμη: Ηλεκτρονικά αντι-αντίμετρα, Ηλεκτρονικά αντίμετρα, Μέτρα 

υποστήριξης ηλεκτρονικού πολέμου. 

 Αρκτικ.: EW, ECM. 

383. 
Ημέρα έναρξης επιχειρήσεων 

[C-day] 

Η ημέρα κατά την οποία ξεκινάει ή πρόκειται να ξεκινήσει η επιχείρηση 

ανάπτυξης δυνάμεων. Η ανάπτυξη μπορεί να συνίσταται στη μετακίνηση 

στρατευμάτων, φορτίων, οπλικών συστημάτων ή συνδυασμού αυτών, με χρήση 

οιωνδήποτε μέσων μεταφοράς. Το πρόθεμα "C" είναι το μόνο που δεικνύει τα 

ανωτέρω. Η ανώτατη διοίκηση ή το αρχηγείο που έχει την ευθύνη συντονισμού 

του σχεδιασμού καθορίζει το ακριβές περιεχόμενο της ημέρας έναρξης των 

επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του ως άνω ορισμού. Η ανώτατη διοίκηση ή το 

αρχηγείο που έχει την ευθύνη εκτέλεσης της επιχείρησης, εάν δεν ταυτίζεται με 

τη διοίκηση ή το αρχηγείο σχεδιασμού, κινείται εντός του ακριβούς πλαισίου που 

οριοθετείται από την αρχή συντονισμού. 

Βλπ. ακόμη: Ημέρα κινητοποίησης, Σύστημα σχεδιασμού προσωπικού σε περίοδο 

πολέμου. 

384. 
Ημέρα κινητοποίησης 

[S-day] 

Ημερομηνία που χρησιμοποιείται στο σύστημα σχεδιασμού προσωπικού σε 

περίοδο πολέμου -WARMAPS- για να δείξει την πρώτη ενέργεια κινητοποίησης 

προσωπικού στο σενάριο των επιχειρήσεων (π.χ. την κλήση των πρώτων 100.000 
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επιστράτων), όταν η πρώτη αυτή ενέργεια δεν συμπίπτει με την ημέρα έναρξης 

της επιστράτευσης (ημέρα Ε). 

385. 
Ημιζωή 

[Half-life] 

Όρος γενικής χρήσης. Σε στρατιωτικό συγκείμενο, ο χρόνος που απαιτείται για τη 

μείωση, κατά το ήμισυ της αρχικής, της δραστικότητας μίας ραδιενεργού ουσίας. 

Η ημιζωή είναι χαρακτηριστική ιδιότητα κάθε ραδιενεργού ουσίας και είναι 

ανεξάρτητη της ποσότητας ή της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η ουσία αυτή. 

Ως ωφέλιμη ημιζωή ενός ισοτόπου ορίζεται ο χρόνος στον οποίο η ποσότητα που 

έχει απορροφηθεί από ένα σώμα μειώνεται στο μισό λόγω ραδιενεργού 

διάσπασης και βιολογικής απορρόφησης. 

386. 
Ηπειρωτικός χώρος Ηνωμένων Πολιτειών 

[Continental United States] 

Περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, που περιλαμβάνει τα γειτονικά χωρικά 

ύδατα, ευρισκόμενη εντός της Β. Αμερικής, μεταξύ του Καναδά και του Μεξικού. 

Αρκτικ.: CONUS. 

387. 
Θαλαμίσκος 

[Capsule] 

1. Σφραγισμένος, πεπιεσμένος θάλαμος για χρήση σε εξαιρετικά μεγάλο ύψος ή 

σε διαστημικές πτήσεις, ο οποίος παρέχει αποδεκτό περιβάλλον για την επιβίωση 

ανθρώπων, ζώων ή για τη διατήρηση εξοπλισμού. 2. Εκτοξευόμενος 

σφραγισμένος θάλαμος με αυτόματες διατάξεις ασφαλούς επιστροφής των 

επιβαινόντων σε αυτόν, στην επιφάνεια της γης. 
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388. 
Θαλάσσια παρατήρηση 

[Sea surveillance] 

Η συστηματική επόπτευση της επιφάνειας της θάλασσας και του υποθαλάσσιου 

χώρου, με χρήση κάθε διαθέσιμου και χρηστικού μέσου, για τον εντοπισμό, την 

αναγνώριση και τον προσδιορισμό των κινήσεων πλοίων, υποβρυχίων και άλλων 

μέσων, φίλιων ή εχθρικών, που κινούνται στο θαλάσσιο ή τον υποθαλάσσιο 

χώρο. 

Βλπ. ακόμη: Παρατήρηση. 

389. 
Ιεράρχηση αιτημάτων άμεσης αεροπορικής αποστολής 

[Priority of immediate mission requests] 

1. Ύπαρξη, στο χώρο παρατήρησης, στόχων που έχουν τη δυνατότητα να 

αποτρέψουν την εκτέλεση των προδιαγεγραμμένων σχεδίων δράσης. 2. Ύπαρξη, 

στο χώρο παρατήρησης, στόχων που έχουν τη δυνατότητα πρόκλησης 

περιορισμένης ή σοβαρής παρεμβολής στην εκτέλεση των προδιαγεγραμμένων 

σχεδίων δράσης. 

Βλπ. ακόμη: Αίτημα άμεσης αεροπορικής αποστολής. 

390. 
Ιεραρχία 

[Chain of command] 

Η διαδοχή αξιωματικών με διοικητικό ρόλο, μέσω της οποίας ασκείται η 

διοίκηση. 

Επίσης: Δίαυλος διοικήσεως. 

Βλπ. ακόμη: Επιχειρησιακή ιεραρχία, Διοικητική ιεραρχία. 
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391. 
Ικανότητα αποσυμφόρησης 

[Clearance capacity] 

Εκτίμηση, εκφραζόμενη ως ποσότητα μετρικών τόνων ή τόνων βάρους ανά 

ημέρα, του φορτίου που μπορεί να μεταφερθεί σε χερσαία περιοχή από μία ακτή ή 

από έναν λιμένα, χρησιμοποιώντας κατάλληλες διόδους χερσαίας μεταφοράς, 

όπως οι οδοί, οι σιδηροτροχιές και οι πλωτοί υδάτινοι σχηματισμοί. Η εκτίμηση 

βασίζεται στην αξιολόγηση των φυσικών χαρακτηριστικών των διατιθέμενων 

στην περιοχή μεταφορικών εγκαταστάσεων. 

Βλπ. ακόμη: Χωρητικότητα ακτής. 

392. 
Ίχνος συμπύκνωσης 

[Condensation trail] 

Ορατή γραμμή νέφους, συνήθως λαμπερού λευκού χρώματος, που ακολουθεί ένα 

βλήμα ή άλλο στοιχείο σε τροχιά πτήσης, υπό συγκεκριμένες συνθήκες. 

Αρκτικ.: ConTrail. 

393. 
Καθαρισμός 

[Clear] 

1. Η έγκριση ή η παροχή αδείας ή η λήψη έγκρισης ή αδείας για (α) πρόσωπο ή 

πρόσωπα αναφορικά με τις ενέργειες, τις κινήσεις, τα καθήκοντά τους, κ.λπ., 

(β) αντικείμενο ή ομάδα αντικειμένων, π.χ. εξοπλισμό ή εφόδια, αναφορικά με 

την ποιότητα, την ποσότητα, το σκοπό, την κίνηση, τη διάθεσή τους κ.λπ. και 

(γ) αίτημα, αναφερόμενο στην ορθότητα ορισμένου τύπου, στην εγκυρότητα 

κάποιου στοιχείου, κ.λπ. 2. Παροχή αδείας (κίνησης, προσγείωσης, απογείωσης) 

σε ένα ή περισσότερα αεροσκάφη. 3. Παροχή έγκρισης ασφαλείας σε πρόσωπο ή 

πρόσωπα. 4. Υπέρπτηση εμποδίου χωρίς επαφή με αυτό. 5. Διέλευση από 

συγκεκριμένο σημείο, γραμμή ή αντικείμενο. 6. (α) Λειτουργία όπλου για τον 

αφοπλισμό του ή για τη διασφάλιση της απουσίας πυρομαχικού σε αυτό. 

(β) Απεμπλοκή όπλου. 7. Καθαρισμός μηχανής - αύξηση του ρυθμού 
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περιστροφής κινητήρα εσωτερικής καύσης για την εξώθηση των υπολειμμάτων 

άνθρακα των θαλάμων καύσης. 8. Απελευθέρωση εναέριας περιοχής για την 

επίτευξη προσωρινής ή μόνιμης αεροπορικής υπεροχής ή ελέγχου σε 

συγκεκριμένο τομέα. 

Επίσης: Έγκριση, εξουσιοδότηση, Απελευθέρωση. 

394. 
Καθοδήγηση 

[Guidance] 

1. Η πολιτική, η κατεύθυνση, η απόφαση ή η εντολή που έχει ισχύ διαταγής όταν 

προέρχεται από ανώτερο κλιμάκιο. 2. Η συνολική διαδικασία με βάση την οποία 

κατασκοπευτικές πληροφορίες που προέρχονται από καθοδηγούμενο πυραυλικό 

σύστημα χρησιμοποιούνται για την άσκηση ελέγχου πτήσεων, με στόχο την 

επίτευξη έγκαιρων αλλαγών κατεύθυνσης για αποτελεσματική αναχαίτιση 

στόχου. 

395. 
Καθοδήγηση με βάση ουράνια σώματα 

[Celestial guidance] 

Η καθοδήγηση βλήματος ή οχήματος με αναφορά σε ουράνια σώματα. 

Βλπ. ακόμη: Καθοδήγηση. 

396. 
Καλλιέργεια σχέσης 

[Cultivation] 

Συνειδητή και προϋπολογισμένη συσχέτιση με ένα άτομο για τη στρατολόγησή 

του, τη λήψη πληροφοριών ή την απόκτηση ικανότητας ελέγχου για οποιοδήποτε 

λόγο. 
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397. 
Κάλυμμα νέφωσης 

[Cloud cover] 

Βλ. Ποσότητα νέφωσης. 

398. 
Καλυμμένο ρήγμα 

[Camouflet] 

Η κοιλότητα που δημιουργείται σε περίπτωση υπόγειας έκρηξη μεγάλου βάθους, 

χωρίς ρήξη της επιφανείας. 

Βλπ. ακόμη: Κρατήρας. 

399. 
Κάλυψη 

[Coverage] 

1. Η περιοχή εδάφους που παριστάνεται εικονικά, σε φωτογραφικούς χάρτες, 

μωσαϊκά, χάρτες και άλλα συστήματα αναπαράστασης. 2. Κάλυμμα ή άλλη 

προστασία, όπως η κάλυψη στρατευμάτων με πυρά υποστήριξης. 3. Ο βαθμός 

διάθεσης στρατιωτικής κατασκοπείας σε οποιοδήποτε τομέα ενδιαφέροντος. 4. Η 

άθροιση των γεωγραφικών περιοχών και όγκων εναερίου χώρου υπό 

παρατήρηση. 

400. 
Κάλυψη καθοδήγησης 

[Guidance coverage] 

Ο όγκος εναέριου χώρου, εντός του οποίου παρέχεται (αζιμουθιακή, υψομετρική, 

απόστασης) πληροφόρηση καθοδήγησης προς αεροσκάφη, σε καθορισμένη 

συχνότητα και ακρίβεια. Ο εν λόγω καθορισμός μπορεί να γίνεται σε σχέση με τα 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά του χρησιμοποιούμενου αεροδιαδρόμου ή 

αεροδρομίου και με υπολογισμό της ανάπτυξης χερσαίων συστημάτων ή σε 

σχέση με την κάλυψη που παρέχεται από μεμονωμένες μονάδες στρατού ξηράς. 
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401. 
Κάλυψη φάλαγγας 

[Column cover] 

Η αεροπορική κάλυψη μίας φάλαγγας, που επιτυγχάνεται με ασύρματη 

επικοινωνία μεταξύ καλυπτόντων και καλυπτομένων, με στόχο την προστασία 

της φάλαγγας από αναγνώριση ή/και η προσβολή από αέρος εναερίων ή επίγειων 

στόχων που απειλούν τη φάλαγγα. 

402. 
Καμπύλη καταδίωξης 

[Curve of pursuit] 

Η καμπύλη διαδρομή μαχητικού αεροσκάφους στη διάρκεια μίας επίθεσης κατά 

κινούμενου στόχου, με διατήρηση σωστών στοιχείων σκόπευσης. 

403. 
Κανονική ημέρα εφοδιασμού 

[Standard day of supply] 

Η συνολική ποσότητα εφοδίων που απαιτείται για μία μέση ημέρα, σύμφωνα με 

τις ποσοστώσεις της Διαρκούς Ομάδας του ΝΑΤΟ ή και τις εθνικές ποσοστώσεις, 

όπως εκάστοτε ισχύουν. 

Βλπ. ακόμη: Εφόδια μίας ημέρας. 

404. 
Καρτεσιανές συντεταγμένες 

[Cartesian coordinates] 

Σύστημα συντεταγμένων, στο οποίο οι θέσεις των σημείων στο χώρο 

εκφράζονται με αναφορά σε τρία κατακόρυφα μεταξύ τους επίπεδα, τα 

ονομαζόμενα επίπεδα συντεταγμένων. Τα τρία επίπεδα τέμνονται σε τρεις ευθείες 

γραμμές που ονομάζονται άξονες συντεταγμένων. 

Βλπ. ακόμη: Συντεταγμένες. 
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405. 
Κασέτα 

[Cassette] 

Στη φωτογραφία, επαναφορτιζόμενο δοχείο εκτεθειμένων ή μη φωτοευαίσθητων 

υλικών που μπορεί να αφαιρεθεί από τον εικονολήπτη ή τον κλειστό θάλαμο υπό 

συνθήκες φωτισμού. 

406. 
Καταγραφή δεδομένων εικονογραφίας 

[Imagery data recording] 

Η παράθεση πληροφοριών που αναφέρονται στο αεροσκάφος και τον αισθητήρα. 

Οι πληροφορίες αυτής της φύσης είναι η ταχύτητα, η κλίση, η θέση και ο χρόνος 

και καταγράφονται στο σύστημα μήτρας του καταγραφήματος του αισθητήρα 

κατά τη στιγμή της λήψης της εικονογραφίας. 

407. 
Καταδρομικό εξοπλισμένο με κατευθυνόμενα βλήματα 

[Guided missile cruiser] 

Πολεμικό πλοίο σχεδιασμένο να επιχειρεί με αμφίβιες δυνάμεις και δυνάμεις 

προσβολής κατά αεροπορικών, επιφανειακών και υποθαλάσσιων απειλών. Ο 

συνήθης οπλισμός των σκαφών αποτελείται από πυροβόλα των 5 ιντσών, από 

προηγμένα πυραυλικά αντιαεροπορικά συστήματα αμύνης περιοχής και από 

ανθυποβρυχιακά οπλικά συστήματα. 

Αρκτικ.: CG. 

408. 
Κατάδυση εκκαθάρισης 

[Clearance diving] 

Η διαδικασία που περιλαμβάνει τη χρήση δυτών για τον εντοπισμό, την 

αναγνώριση και την απόρριψη ναρκών. 
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409. 
Κατάλογος στόχων 

[Target list] 

Καταλογογραφική παράθεση των τιθέμενων στόχων, που γίνεται και 

ενημερώνεται με ευθύνη των ανωτέρων κλιμακίων διοίκησης. Ο κατάλογος 

στόχων περιλαμβάνει τους στόχους κατά των οποίων θα βάλουν τα οπλικά 

συστήματα υποστήριξης. Κατά την έννοια αυτή, ο όρος προσδιορίζεται 

διαφορετικά από τον "κατάλογο στόχων", που τηρείται, για λόγους 

πληροφόρησης και σχεδιασμού, από οποιοδήποτε διοικητικό κλιμάκιο και 

περιλαμβάνει τους υπαρκτούς, πιθανολογούμενους ή δυνητικούς στόχους. 

410. 
Καταλυτική επίθεση 

[Catalytic attack] 

Επίθεση που σχεδιάζεται με στόχο την πρόκληση πολέμου μεταξύ μεγάλων 

δυνάμεων, μέσω συγκαλυμμένων μηχανορραφιών μίας τρίτης δύναμης. 

Επίσης: Καταλυτική προσβολή. 

411. 
Καταλυτικός πόλεμος 

[Catalytic war] 

Βλ. Καταλυτική επίθεση. 

412. 
Κατανομή στόχων 

[Target allocation] 

Στην αεράμυνα, η διαδικασία που έπεται της εκχώρησης των οπλικών 

συστημάτων και αναφέρεται στην εκχώρηση ενός συγκεκριμένου στόχου ή 

στοχοθετούμενης περιοχής σε μία συγκεκριμένη μονάδα πυραυλικών 

συστημάτων εδάφους-αέρος ή αεροσκαφών αναχαίτισης. 
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413. 
Καταπέλτης 

[Catapult] 

Δομή παρέχουσα βοηθητική πηγή ώσης σε πύραυλο ή αεροσκάφος. Πρέπει να 

συνδυάζει τις λειτουργίες της κατεύθυνσης και της επιτάχυνσης του πυραύλου 

κατά τη διαδρομή του επάνω στον καταπέλτη. Επιτελεί ρόλο αντίστοιχο με αυτόν 

ενός πυροσωλήνα για ένα βλήμα. 

414. 
Καταπολέμηση τρομοκρατίας 

[Terrorism combatting] 

Κάθε ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών αντιτρομοκρατίας (ήτοι, 

των αμυντικού χαρακτήρα μέτρων που λαμβάνονται για τη μείωση της 

ευαισθησίας του προστατευόμενου "στοιχείου" σε τρομοκρατικές ενέργειες) και 

καταστολής της τρομοκρατίας (ήτοι, των επιθετικού χαρακτήρα μέτρων που 

λαμβάνονται για την πρόληψη, αποτροπή και προσβολή της τρομοκρατίας και 

των πηγών της), με στόχο την άρση της τρομοκρατίας και της απειλής άσκησης 

τρομοκρατίας, σε ολόκληρο το φάσμα της απειλής. 

415. 
Κατασκοπεία 

[Intelligence] 

Α. (ΗΠΑ) Το προϊόν της συλλογής, επεξεργασίας, ενοποίησης, ανάλυσης, 

αξιολόγησης και ερμηνείας διαθέσιμου όγκου πληροφοριών, οι οποίες 

αναφέρονται σε ξένα κράτη ή σε περιοχές υπό ξένη κυριαρχία. Β. (ΝΑΤΟ) Το 

προϊόν της επεξεργασίας πληροφοριών που αφορούν σε ξένα κράτη, σε εχθρικές 

ή δυνάμει εχθρικές δυνάμεις ή στοιχεία, ή σε περιοχές πραγματικής ή δυνητικής 

διεξαγωγής επιχειρήσεων. Ο όρος αναφέρεται επίσης στη δραστηριότητα που 

καταλήγει στο προϊόν και στους οργανισμούς ή τις ομάδες που συμμετέχουν σε 

αυτήν. 

Βλπ. ακόμη: Βασική κατασκοπεία, Κατασκοπεία μάχης, Κατασκοπεία στόχου, 

Πληροφορία άμεσης εκμετάλλευσης, Πληροφορία κατασκοπείας ασφαλείας, 
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Στρατηγική πληροφορία κατασκοπείας, Τακτική πληροφορία κατασκοπείας, 

Τεχνική κατασκοπεία. 

416. 
Κατασκοπεία μάχης 

[Combat intelligence] 

Η γνώση του εχθρού, των καιρικών και γεωγραφικών συνθηκών, που αξιοποιείται 

από έναν διοικητή στο σχεδιασμό και τη διενέργεια επιχειρήσεων μάχης. 

417. 
Κατασκοπεία σημάτων 

[Signals intelligence] 

Κατηγορία κατασκοπευτικής πληροφόρησης, η οποία περιλαμβάνει, είτε 

μεμονωμένα είτε συνδυαστικά, το σύνολο των πληροφοριών κατασκοπευτικής 

φύσης που άπτονται των επικοινωνιών, των ηλεκτρονικών συστημάτων και 

σημάτων ξένων οργάνων (βλ. σχετικά λ.), ανεξαρτήτως του τρόπου μετάδοσής τους. 

Επίσης: Ασφάλεια πληροφοριών σημάτων. 

Βλπ. ακόμη: Ηλεκτρονική κατασκοπεία, Κατασκοπεία, Κατασκοπεία σημάτων 

ξένων οργάνων. 

 Αρκτικ.: SIGINT. 

418. 
Κατασκοπεία σημάτων ξένων οργάνων 

[Foreign instrumentation signals intelligence] 

1. (ΗΠΑ) Πληροφορίες κατασκοπευτικής φύσης, που προέρχονται από 

ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές σχετιζόμενες με τη δοκιμή και την επιχειρησιακή 

ανάπτυξη ξένων εναέριων, επιφανειακών και υποβρύχιων συστημάτων. 

2. (ΝΑΤΟ) Πληροφορίες τεχνικής και κατασκοπευτικής φύσης, που προέρχονται 

από την υποκλοπή, εκ μέρους προσώπων άλλων από τους αναφερόμενους ως 

αποδέκτες των πληροφοριών, των σημάτων τα οποία εκπέμπονται από ξένα 

όργανα επικοινωνίας. Η κατασκοπεία σημάτων ξένων οργάνων συνιστά 

υποκατηγορία της κατασκοπείας σημάτων. Ως σήματα ξένων οργάνων νοούνται, 
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ενδεικτικά, τα σήματα τηλεμετρίας, συστημάτων ραδιοφάρων, ηλεκτρονικών 

διαλογικών συστημάτων, συστημάτων διοίκησης επιχειρήσεων παρακολούθησης, 

όπλισης και πυρός του πυροβολικού και συστημάτων ζεύξης δεδομένων εικόνας. 

Βλπ. ακόμη: Κατασκοπεία τηλεμετρίας, Κατασκοπεία σημάτων. 

 Αρκτικ.: FISINT. 

419. 
Κατασκοπεία στόχων 

[Target intelligence] 

Κατασκοπεία και το προϊόν αυτής, που απεικονίζει και εντοπίζει χωρικά τα 

στοιχεία ενός στόχου ή ενός συμπλέγματος στόχων, αναφέροντας την τρωτότητα 

και τη σχετική στρατηγική σημασία του. 

Επίσης: Ασφάλεια πληροφοριών στόχων. 

420. 
Κατασκοπεία τηλεμετρίας 

[Telemetry intelligence] 

Τεχνική πληροφόρηση και πληροφορίες κατασκοπευτικής αξίας που προέρχονται 

από την υποκλοπή, επεξεργασία και ανάλυση ξένων στοιχείων τηλεμετρίας. Η 

κατασκοπεία τηλεμετρίας αποτελεί μία από τις κατηγορίες κατασκοπείας 

σημάτων ξένων οργάνων. 

Επίσης: Ασφάλεια πληροφοριών τηλεμετρίας. 

Βλπ. ακόμη: Ηλεκτρονική κατασκοπεία, Κατασκοπεία, Κατασκοπεία σημάτων 

ξένων οργάνων. 

 Αρκτικ.: TELINT. 

421. 
Κατασκοπευτική πληροφορία εικονογραφίας 

[Imagery intelligence] 

Πληροφορίες κατασκοπείας που αντλούνται από την εκμετάλλευση στοιχείων 

από οπτικές φωτογραφίες, υπέρυθρους ανιχνευτές, συστήματα λέιζερ, ηλεκτρο-
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οπτικά συστήματα και αισθητήρες ραντάρ, όπου οι εικόνες των αντικειμένων 

αναπαριστώνται π.χ. οπτικά ή ηλεκτρονικά σε φιλμ, ηλεκτρονικές συσκευές 

απεικόνισης ή άλλα μέσα καταγραφής. 

Επίσης: Κατασκοπεία εικονογραφίας. 

Βλπ. ακόμη: Κατασκοπευτική φωτογραφία. 

422. 
Κατασκοπευτική φωτογραφία 

[Photographic intelligence] 

Τα συλλεγόμενα από ερμηνεία φωτογραφικού υλικού στοιχεία, ταξινομούμενα 

και αξιολογούμενα για χρήση από υπηρεσίες και όργανα κατασκοπείας. 

423. 
Κατάσταση έκθεσης σε ακτινοβολία 

[Radiation exposure state] 

Η κατάσταση μίας μονάδας ή, κατ' εξαίρεση, ενός ατόμου, όπως αυτή συνάγεται 

από τη σωρευτική ληφθείσα δόση ακτινοβολίας. Αποτελεί ένδειξη του δυναμικού 

για τη διενέργεια περαιτέρω επιχειρήσεων και του βαθμού κινδύνου, σε 

περίπτωση έκθεσης σε πρόσθετη πυρηνική ακτινοβολία. 

424. 
Κατάσταση συντήρησης 

[Caretaker status] 

Κατάσταση μη λειτουργίας, στην οποία οι εγκαταστάσεις, το υλικό και οι 

υφιστάμενες ευκολίες συντηρούνται από το ελάχιστο για το σκοπό αυτό 

προσωπικό και προστατεύονται από πυρκαγιά, κλοπή και πρόκληση ζημιών. 

425. 
Καταστολή αεράμυνας 

[Air defence suppression] 

Σε αεροπορικές επιχειρήσεις, η δραστηριότητα που στοχεύει στην υποβάθμιση 

των σταθερών και κινητών στοιχείων επιφανείας των συστημάτων αεράμυνας του 
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εχθρού, ούτως ώστε να είναι δυνατή η προσβολή συγκεκριμένων στόχων από 

επιτιθέμενες φίλιες αεροπορικές δυνάμεις. 

426. 
Καταστροφή ναρκών 

[Countermine] 

Η διαδικασία της έκρηξης του κυρίου φόρτου πυρίτιδας μίας νάρκης, μέσω του 

κραδασμού που προκαλείται από έκρηξη άλλης νάρκης ή άλλου εκρηκτικού 

μέσου, λαμβάνουσα χώρα κοντά στη νάρκη. Η καταστροφή μπορεί να γίνει είτε 

με συμπαθητική έκρηξη του κυρίου φόρτου πυρίτιδας είτε με ενεργοποίηση του 

κυκλώματος έκρηξης και πυροδότησης της νάρκης. 

427. 
Κατευθυνόμενο βλήμα 

[Cruise missile] 

Κατευθυνόμενο βλήμα, του οποίου το μέγιστο μέρος της πτήσης προς το στόχο 

γίνεται σε σταθερή, κατά προσέγγιση, ταχύτητα. Η εξισορρόπηση της αντίστασης 

που απαντά το βλήμα κατά την κίνησή του εξαρτάται από τη δυναμική αντίδραση 

του αέρα και από τις δυνάμεις πρόωσης. 

428. 
Κατηγορίες δεδομένων 

[Categories of data] 

Στο πλαίσιο της αντιληπτικής διαχείρισης (βλ. λ.), τα δεδομένα που περιέρχονται 

σε εχθρικά πρόσωπα, ομάδες, συστήματα και αξιωματούχους κατασκοπείας 

κατηγοριοποιούνται με δύο τρόπους: (α) πληροφορία: σύνθεση δεδομένων που 

παρέχονται από μυστικές ή δημόσιες πηγές, η οποία δύναται να παράσχει μία 

ουσιαστικώς πλήρη εικόνα των προθέσεων, δυνατοτήτων ή δραστηριοτήτων 

φίλιων δυνάμεων και (β) δείκτες: δεδομένα προερχόμενα από δημόσιες πηγές ή 

από ανιχνεύσιμες ενέργειες τα οποία ο αντίπαλος μπορεί να συνθέσει ή να 

ερμηνεύσει για να εξαγάγει συμπεράσματα ή για να καταλήξει σε επίσημες 

εκτιμήσεις αναφερόμενες στις προθέσεις, δυνατότητες ή δραστηριότητες των 
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φίλιων δυνάμεων. Σημείωση: Στην ασφάλεια των επιχειρήσεων, οι ενέργειες οι 

οποίες, αν και "φέρουν" δείκτες δυνάμενους να αξιοποιηθούν από τον αντίπαλο, 

πρέπει να διεξαχθούν σε κάθε περίπτωση, αποσκοπώσες δε στο σχεδιασμό, την 

προετοιμασία και την εκτέλεση δραστηριοτήτων αποκαλούνται "παρατηρήσιμα 

στοιχεία". 

Βλπ. ακόμη: Ασφάλεια επιχειρήσεων. 

429. 
Καυστήρας 

[Combustor] 

Όρος που χρησιμοποιείται γενικά, για την κατάδειξη μίας διάταξης συγκράτησης 

πυρός ή ενός σταθεροποιητή, πυροδότη, θαλάμου καύσης και συστήματος 

ανάφλεξης ενός θαλάμου εισαγωγής αέρα αεροστροβίλου. 

430. 
Κενό φάλαγγας 

[Column gap] 

Ο χώρος μεταξύ δύο διαδοχικών στοιχείων που ακολουθούν την αυτή διαδρομή. 

Μπορεί να υπολογίζεται σε μονάδες μήκους ή σε μονάδες χρόνου και μετράται 

από το ουραίο άκρο του έμπροσθεν ευρισκόμενου στοιχείου έως την κεφαλή του 

ακολουθούντος στοιχείου. 

431. 
Κεντρική ομάδα ανάλυσης 

[Central analysis team] 

Ομάδα που αποτελείται από εκπροσώπους δύο ή περισσοτέρων μεγάλων 

επιτελείων του ΝΑΤΟ, για τη λεπτομερή ανάλυση και αναφορά στην 

επιβλέπουσα αρχή των αποτελεσμάτων ασκήσεων ευρείας κλίμακας του 

οργανισμού. 
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432. 
Κεντρική προμήθεια 

[Central procurement] 

Η προμήθεια υλικού, εφοδίων ή υπηρεσιών από μία επισήμως οριζόμενη 

διοίκηση ή υπηρεσία, με χρήση κονδυλίων τα οποία παρέχονται ad hoc για τη 

διενέργεια της εν λόγω προμήθειας, που γίνεται επ' ωφελεία και με στόχο τη 

γενική χρήση ενός στοιχείου. 

433. 
Κεντρικός πόλεμος 

[Central war] 

Βλ. Γενικευμένος πόλεμος. 

434. 
Κεντρικός υπολογιστής δεδομένων αέρος 

[Central air data computer] 

Συσκευή υπολογισμού του ύψους, της κατακόρυφης ταχύτητας, της ταχύτητας 

αέρος και των mach με βάση δεδομένα εισόδου Πιτό, στατικής πίεσης και 

θερμοκρασίας. 

435. 
Κεντρικώς διαχειριζόμενο στοιχείο 

[Centrally managed item] 

Στοιχείο υλικού υποκείμενο σε σημείο κεντρικού ελέγχου διαχείρισης υλικού. 

436. 
Κέντρο διεύθυνσης τακτικής αεροπορίας 

[Tactical air direction center] 

Εγκατάσταση διεξαγωγής αεροπορικών επιχειρήσεων, υπό τη συνολική ευθύνη 

του κέντρου ελέγχου τακτικής αεροπορίας ή του κέντρου διοίκησης τακτικής 

αεροπορίας, από την οποία κατευθύνονται οι λειτουργίες ελέγχου αεροσκαφών 
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και έκδοσης προειδοποιήσεων για την υποστήριξη τακτικών αεροπορικών 

επιχειρήσεων στην περιοχή ευθύνης. 

Βλπ. ακόμη: Διευθυντής τακτικής αεροπορίας. 

437. 
Κέντρο διοίκησης αεράμυνας 

[Air defence direction centre] 

Εγκατάσταση με δυνατότητα εκτέλεσης αεροεπιτήρησης, ελέγχου αναχαίτισης 

και καθοδήγησης των οπλικών συστημάτων αεράμυνας που βρίσκονται υπό την 

ευθύνη της, εντός ενός καθορισμένου τομέα. Η εγκατάσταση αυτή μπορεί, 

δυνητικά, να έχει ικανότητα αναγνώρισης. 

438. 
Κέντρο έκρηξης 

[Center of burst] 

Βλ. Μέσο σημείο πρόσκρουσης. 

439. 
Κέντρο ελέγχου αεράμυνας 

[Air defence control centre] 

Το βασικό κέντρο πληροφοριών, επικοινωνιών και επιχειρήσεων, από το οποίο 

επιτυγχάνεται η εποπτεία και ο συντονισμός όλων των αεροπορικών και 

αντιαεροπορικών επιχειρήσεων, του αντιαεροπορικού πυροβολικού, των 

κατευθυνόμενων βλημάτων και των συστημάτων έγκαιρης αεροπορικής 

προειδοποίησης μίας συγκεκριμένης περιοχής ή ενός συγκεκριμένου τομέα 

αεράμυνας. 

Βλπ. ακόμη: Κέντρο πληροφόρησης μάχης. 
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440. 
Κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας 

[Air traffic control center] 

Μονάδα που συνδυάζει τις λειτουργίες ενός κέντρου ελέγχου περιοχής με αυτές 

ενός κέντρου πληροφόρησης πτήσεων. 

Βλπ. ακόμη: Κέντρο ελέγχου περιοχής, Περιοχή πληροφόρησης πτήσεων. 

441. 
Κέντρο ελέγχου περιοχής 

[Area control centre] 

Μονάδα με αρμοδιότητα την παροχή υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας 

σε ελεγχόμενες πτήσεις, που εκτελούνται στο εσωτερικό των περιοχών ελέγχου οι 

οποίες έχουν τεθεί υπό την ευθύνη του κέντρου. 

Βλπ. ακόμη: Κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, Περιοχή πληροφόρησης 

πτήσεων. 

442. 
Κέντρο ελέγχου τακτικού εναέριου χώρου 

[Tactical air control center] 

Η κύρια εγκατάσταση ελέγχου εναερίων επιχειρήσεων (από ξηράς ή θαλάσσης), 

από την οποία ασκείται ο έλεγχος όλων των αεροσκαφών και η έκδοση όλων των 

προειδοποιήσεων, κατά τη διενέργεια εναερίων επιχειρήσεων. 

443. 
Κέντρο επικοινωνιών 

[Communications center] 

Υπηρεσία επιφορτισμένη με την ευθύνη της διαχείρισης και του ελέγχου του 

επικοινωνιακού φόρτου. Το κέντρο περιλαμβάνει κατά κανόνα ένα κέντρο 

διαχείρισης μηνυμάτων και εγκαταστάσεις εκπομπής και λήψης. 

Βλπ. ακόμη: Κέντρο τηλεπικοινωνιών. 
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444. 
Κέντρο επιχειρήσεων τακτικής αεροπορίας 

[Tactical air operations centre] 

Επιχειρησιακή υπο-μονάδα, υπαγόμενη στο σύστημα ελέγχου και αεροπορικής 

διοίκησης των πεζοναυτών (ΗΠΑ), με αντικείμενο τη διεύθυνση και τον έλεγχο 

όλων των εν εξελίξει αεροπορικών μετακινήσεων και επιχειρήσεων αεράμυνας, 

και στόχους την προώθηση επανδρωμένων αναχαιτιστικών και την ανάπτυξη 

πυραυλικών-οπλικών συστημάτων εδάφους-αέρος, σε έναν τομέα ευθύνης. Το 

κέντρο αυτό βρίσκεται υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο του Κέντρου Διοίκησης 

Τακτικής Αεροπορίας. 

445. 
Κέντρο πληροφόρησης μάχης 

[Combat information centre] 

"Υπηρεσία", σε πολεμικό σκάφος ή αεροσκάφος, που επανδρώνεται και 

εξοπλίζεται για τη συλλογή, την απεικόνιση, την αξιολόγηση και τη διακοίνωση 

πληροφοριών, απευθυνόμενων για χρήση από τον πλοίαρχο, διοικητή ή ορισμένες 

υπηρεσίες ελέγχου. Στο κέντρο πληροφόρησης μάχης μπορούν να ανατίθενται, 

από τη διοικητική ιεραρχία, ορισμένες λειτουργίες ελέγχου, συνδρομής και 

συντονισμού. 

Βλπ. ακόμη: Κέντρο ελέγχου αεράμυνας. 

446. 
Κέντρο πληροφόρησης πτήσεων 

[Flight information center] 

Μονάδα που ορίζεται για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης πτήσεων και 

προειδοποίησης. 
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447. 
Κέντρο πληροφοριακής οπτικής υποστήριξης μάχης 

[Combat Visual Information Support Centre] 

Εγκατάσταση πληροφοριακής οπτικής υποστήριξης αναπτυσσόμενη σε μία βάση 

επιχειρήσεων, σε περίοδο πολέμου ή εκτάκτου ανάγκης, για την παροχή 

υποστήριξης μέσω οπτικών πληροφοριών στη βάση και στα υποστηριζόμενα από 

αυτήν στοιχεία. 

Αρκτικ.: CVISC. 

448. 
Κέντρο πυροβολαρχίας 

[Battery centre] 

Σημείο επί του εδάφους, του οποίου οι συντεταγμένες χρησιμοποιούνται ως 

αναφορά δεικνύουσα τη θέση της πυροβολαρχίας κατά τη σύνθεση των στοιχείων 

βολής. 

449. 
Κέντρο σημάτων 

[Signal center] 

Συνδυασμός εγκαταστάσεων επικοινωνίας σημάτων, ευρισκόμενος υπό τον 

επιχειρησιακό έλεγχο των στρατευμάτων που σταθμεύουν στους χώρους των 

εγκαταστάσεων και αποτελούμενος από ένα κέντρο επικοινωνιών, έναν κεντρικό 

σταθμό τηλεφωνικής μεταγωγής και κατάλληλα μέσα για την εξυπηρέτηση και τη 

διαχείριση πράξεων επικοινωνίας σημάτων. 

Επίσης: Κέντρο σηματοδότησης. 

Βλπ. ακόμη: Κέντρο επικοινωνιών. 

450. 
Κέντρο τακτικής αεροπορικής διοίκησης 

[Tactical air command center] 

(ΗΠΑ) Η πρωταρχική μονάδα εναέριων επιχειρήσεων του σώματος πεζοναυτών, 

από την οποία κατευθύνονται οι λειτουργίες ελέγχου αεροσκαφών και εναέριας 
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προειδοποίησης. Είναι η ανώτερη ιεραρχικά υπηρεσία της αεροπορικής διοίκησης 

πεζοναυτών και το σύστημα ελέγχου, από το οποίο ο διοικητής τακτικής 

αεροπορίας μπορεί να κατευθύνει και να ελέγχει τις τακτικές αεροπορικές 

επιχειρήσεις και να τις συντονίζει με τις επιχειρήσεις άλλων υπηρεσιών. 

451. 
Κέντρο τακτικών επιχειρήσεων 

[Tactical operations centre] 

Φυσική οργάνωση των στοιχείων αυτών ενός γενικού και ειδικού επιτελείου 

στρατού, που έχουν ως αντικείμενο τις τρέχουσες τακτικές επιχειρήσεις και την 

τακτική υποστήριξη αυτών. 

452. 
Κέντρο τηλεπικοινωνιών 

[Telecommunications center] 

Εγκατάσταση, που κατά κανόνα εξυπηρετεί περισσότερους από έναν 

οργανισμούς ή τερματικά σημεία επικοινωνίας, έχουσα την ευθύνη της 

μετάδοσης, της λήψης, της επεξεργασίας και της διανομής εισερχόμενων και 

εξερχόμενων μηνυμάτων. 

Επίσης: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο. 

453. 
Κίνδυνοι ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

[Electromagnetic radiation hazards] 

Κίνδυνοι που προξενούνται από μία εγκατάσταση πομπού/κεραίας, η οποία 

εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, κοντά σε χώρους διαβίωσης ή 

παραμονής προσωπικού, συγκέντρωσης ή αποθήκευσης υλικού πολέμου ή 

διάταξης σταθμών ανεφοδιασμού, υψηλότερη από τα καθοριζόμενα επίπεδα 

ασφαλείας ή προκαλούσα αύξηση της ακτινοβολίας, σε επίπεδο επικινδυνότητας. 

Επίσης, κίνδυνοι που προξενούνται από την εγκατάσταση προσωπικού, σταθμών 

ανεφοδιασμού ή υλικού πολέμου σε μία περιοχή που δέχεται ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία, σε επίπεδο που συνιστά κίνδυνο για τις σχεδιαζόμενες επιχειρήσεις 
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ή τη χρήση του χώρου. Οι κίνδυνοι αυτοί υφίστανται όταν δημιουργείται 

ηλεκτρομαγνητικό πεδίο έντασης επαρκούς για: (α) να επαγάγει ή άλλως να 

συνδέσει ρευματικές εντάσεις ή/και τάσεις με τάξεις μεγέθους επαρκώς υψηλές 

για να διεγείρουν ηλεκτρο-εκρηκτικές διατάξεις ή άλλα ευαίσθητα εκρηκτικά 

στοιχεία οπλικών συστημάτων, υλικού πολέμου ή εκρηκτικών διατάξεων, (β) να 

προκαλέσει επιβλαβείς ή τραυματικές επιπτώσεις στους ανθρώπους και την άγρια 

πανίδα, (γ) να προκαλέσει σπινθηρισμούς μεγέθους ικανού να αναφλέξει 

εύφλεκτα μίγματα υλικών, η διαχείριση των οποίων είναι απαραίτητη στην 

εξεταζόμενη περιοχή. 

Αρκτικ.: RADHAZ, HERO. 

454. 
Κίνηση αντιπερισπασμού 

[Countermove] 

Επιχείρηση σε αντίδραση ή για λόγους αποτροπής δραστηριότητας του εχθρού. 

Βλπ. ακόμη: Αντεπίθεση. 

455. 
Κινητικότητα 

[Mobility] 

Η ικανότητα ή δυνατότητα στρατιωτικών δυνάμεων, η οποία τους επιτρέπει να 

μετακινούνται μεταξύ σημείων, διατηρώντας παράλληλα την ικανότητα 

διεξαγωγής της πρωταρχικής τους αποστολής. 

456. 
Κινητοποίηση 

[Mobilisation] 

Α. (ΗΠΑ) 1. Η πράξη της συγκέντρωσης και της οργάνωσης πόρων, σε εθνικό 

επίπεδο, για την υποστήριξη εθνικών στόχων σε περίοδο πολέμου ή σε άλλη 

περίοδο εκτάκτου ανάγκης. 2. Η διαδικασία με βάση την οποία οι ένοπλες 

δυνάμεις, ή ένα τμήμα αυτών, εισέρχονται σε κατάσταση ετοιμότητας για τη 

διεξαγωγή πολέμου ή την αντιμετώπιση άλλων καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. 
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Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την ενεργοποίηση του συνόλου ή μέρους των 

δυνάμεων εφεδρείας, καθώς επίσης και τη συγκέντρωση και την οργάνωση 

προσωπικού, εφοδίων και υλικού. Η κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων 

περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες γενικές κατηγορίες: α. επιλεκτική 

κινητοποίηση - διεύρυνση του ενεργού δυναμικού των ενόπλων δυνάμεων, σε 

εφαρμογή σχετικής πράξης του Προέδρου ή του Κογκρέσου για την 

επιστράτευση δυνάμεων εφεδρείας και παροχή των απαραίτητων για την 

υποστήριξη των δυνάμεων αυτών πόρων, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η 

ικανοποίηση των αναγκών που προκύπτουν από μία κατάσταση εθνικής εκτάκτου 

ανάγκης, όχι όμως ως αποτέλεσμα εχθρικής επίθεσης. β. μερική κινητοποίηση - 

διεύρυνση του ενεργού δυναμικού των ενόπλων δυνάμεων, σε εφαρμογή σχετικής 

απόφασης του Κογκρέσσου ή πράξης του Προέδρου (προβλέπουσα την 

κινητοποίηση έως 1.000.000 εφέδρων) για την κινητοποίηση μονάδων εφεδρείας, 

μεμονωμένων εφέδρων και η διάθεση-παροχή των απαραίτητων για την 

υποστήριξη των δυνάμεων αυτών πόρων, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η 

ικανοποίηση των αναγκών που προκύπτουν από την κήρυξη ενός πολέμου ή από 

άλλη κατάσταση εθνικής εκτάκτου ανάγκης, ή από εξωτερική απειλή στην εθνική 

ασφάλεια, γ. πλήρης κινητοποίηση - διεύρυνση του ενεργού δυναμικού των 

ενόπλων δυνάμεων σε εφαρμογή κοινής πράξης του Προέδρου και του 

Κογκρέσου των ΗΠΑ, προβλέπουσα την κινητοποίηση όλων των μονάδων 

εφεδρείας και την ένταξή τους στην υφιστάμενη εγκεκριμένη διάρθρωσή τους, 

όλων των μεμονωμένων εφέδρων, αποστράτων στρατιωτικών και τη διάθεση-

παροχή των απαραίτητων για την υποστήριξη των δυνάμεων αυτών πόρων, ούτως 

ώστε να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν από την 

κήρυξη πολέμου ή άλλη κατάσταση εθνικής εκτάκτου ανάγκης, απορρέουσα από 

την άσκηση εξωτερικής απειλής προς στην εθνική ασφάλεια, δ. καθολική (γενική) 

κινητοποίηση - η διεύρυνση του ενεργού δυναμικού των ενόπλων δυνάμεων, σε 

εφαρμογή πράξης του Κογκρέσου και του Προέδρου των ΗΠΑ για την οργάνωση 

ή/και τη δημιουργία πρόσθετων μονάδων προσωπικού, πέραν της ήδη 

υφισταμένης διάρθρωσης των ενόπλων δυνάμεων και η διάθεση-παροχή των 

απαραίτητων για την υποστήριξη των δυνάμεων αυτών πόρων, ούτως ώστε να 

καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση των συνολικών αναγκών που προκύπτουν από 
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την κήρυξη πολέμου ή άλλη κατάσταση εθνικής εκτάκτου ανάγκης, απορρέουσα 

από την άσκηση εξωτερικής απειλής προς στην εθνική ασφάλεια. Β. (ΝΑΤΟ) 

1. Η προπαρασκευή για πόλεμο ή για την αντιμετώπιση άλλων καταστάσεων 

εκτάκτου ανάγκης, μέσω της συγκέντρωσης και της οργάνωσης πόρων σε εθνικό 

επίπεδο. 2. Η διαδικασία με βάση την οποία οι ένοπλες δυνάμεις, ή τμήμα αυτών, 

εισέρχονται σε κατάσταση πολεμικής ετοιμότητας ή ετοιμότητας για την 

αντιμετώπιση άλλων εθνικών καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. Στην 

προπαρασκευή αυτή περιλαμβάνεται η συγκέντρωση και η οργάνωση 

προσωπικού, εφοδίων και υλικού για το ενεργό στρατιωτικό προσωπικό. 

Επίσης: Επιστράτευση. 

Βλπ. ακόμη: Κινητοποίηση βιομηχανικού δυναμικού. 

457. 
Κινητοποίηση βιομηχανικού δυναμικού 

[Industrial mobilisation] 

Η μετατροπή της πολιτικής βιομηχανικής δραστηριότητας σε βιομηχανικό 

πρόγραμμα, για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την επιδίωξη 

στρατιωτικών στόχων, σε εθνικό επίπεδο. Ο όρος περιλαμβάνει την 

επιστράτευση-κινητοποίηση υλικών, εργατικού δυναμικού, κεφαλαίου, 

παραγωγικών εγκαταστάσεων και υποστηρικτικών σε αυτά στοιχείων και 

υπηρεσιών, που απαιτούνται στο πλαίσιο του βιομηχανικού προγράμματος. 

Βλπ. ακόμη: Κινητοποίηση. 

458. 
Κλάδος στρατοπέδου αιχμαλώτων πολέμου 

[Prisoner of war branch camp] 

Δευτερεύον στρατόπεδο, το οποίο οργανώνεται υπό την επίβλεψη και τη διοίκηση 

ενός στρατοπέδου αιχμαλώτων πολέμου. 
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459. 
Κλάρα 

[Clara] 

Κωδική σημασία στις αεροαναχαιτίσεις: "Η οθόνη του ραντάρ δεν παρουσιάζει 

επαφές άλλες από των γνωστών ως φιλίων". 

460. 
Κλειδί ερμηνείας δεδομένων εικονογραφίας 

[Imagery interpretation key] 

Οποιοδήποτε διάγραμμα, χάρτης, πίνακας, κατάλογος ή σύνολο παραδειγμάτων 

κ.λπ., που χρησιμοποιείται ως βοήθημα στους ερμηνευτές δεδομένων 

εικονογραφίας, για τη γρήγορη αναγνώριση αντικειμένων που έχουν αποτυπωθεί 

στην εικονογραφία. 

461. 
Κλείσιμο 

[Closure] 

Στις μεταφορές, η διαδικασία άφιξης μίας μονάδας σε μία συγκεκριμένη 

τοποθεσία. Ξεκινάει με την άφιξη του πρώτου στοιχείου σε μία καθορισμένη 

τοποθεσία, π.χ. λιμένα εισόδου, αναχώρησης, ενδιάμεση στάση ή τελικό 

προορισμό, και ολοκληρώνεται με την άφιξη και του τελευταίου στοιχείου. Στην 

εκπόνηση μελετών και τη διενέργεια ασκήσεων διοίκησης, μία μονάδα θεωρείται 

"κλειστή" μετά από την ολοκλήρωση των κινήσεων του προσωπικού και του 

εξοπλισμού της σε ποσοστό μεγαλύτερο του 95%. 

462. 
Κλειστή περιοχή 

[Closed area] 

Καθοριζόμενη περιοχή, το πέρασμα στην οποία ή η υπέρπτηση της οποίας 

απαγορεύεται. 

Βλπ. ακόμη: Απαγορευμένη περιοχή. 
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463. 
Κλίμακα 

[Scale] 

Ο λόγος ή το κλάσμα μεταξύ της απόστασης σε έναν χάρτη, διάγραμμα ή 

φωτογραφία και της αντίστοιχης απόστασης στην επιφάνεια του εδάφους. 

Βλπ. ακόμη: Κλίμακα γραφικής απεικόνισης, Κλίμακα μετατροπής, 

Φωτογραφική κλίμακα. 

464. 
Κλίμακα γραφικής απεικόνισης 

[Graphic scale] 

Γραμμική κλιμάκωση, μέσω της οποίας μετρώνται οι πραγματικές χερσαίες 

αποστάσεις σε έναν χάρτη, σχέδιο ή φωτογραφία. 

Βλπ. ακόμη: Κλίμακα. 

465. 
Κλίμακα μετατροπής 

[Conversion scale] 

Κλίμακα δεικνύουσα τη σχέση μεταξύ δύο διαφορετικών μονάδων μέτρησης. 

Βλπ. ακόμη: Κλίμακα. 

466. 
Κλιμακωτός μεγεθυντής έντασης εικόνων 

[Cascade image intensifier] 

Οπτικο-ηλεκτρονική συσκευή μεγέθυνσης, ικανή να αυξήσει την ένταση μίας 

εικόνας κατά δύο ή τρία στάδια. 

467. 
Κλινική 

[Clinic] 

Εγκατάσταση παροχής ιατρικής φροντίδας, με κατάλληλο προσωπικό και 

εξοπλισμό ώστε να μπορεί, πρωταρχικώς, να παρέχει εξωνοσοκομειακή φροντίδα 
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σε ασθενείς. Μεταξύ των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η εξέταση και η 

αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών. Οι κλινικές χαρακτηρίζονται επίσης από 

ορισμένες μη θεραπευτικές δραστηριότητες, που αναφέρονται στην υγεία του 

εξυπηρετούμενου προσωπικού, όπως οι γενικές εξετάσεις, η ανοσοποίηση, η 

χορήγηση φαρμακευτικού υλικού και η λήψη άλλων προφυλακτικών και 

υγειονομικών μέτρων, για την υποστήριξη μίας στρατιωτικής αποστολής. Μία 

κλινική μπορεί να είναι εξοπλισμένη με κλίνες (κατά κανόνα, λιγότερες από 25) 

για την παραμονή και παρακολούθηση των ασθενών που πρόκειται να 

μεταφερθούν σε νοσοκομείο και για την παροχή φροντίδας σε ασθενείς, που αν 

και αδύνατη σε συνθήκες εξωνοσοκομειακής φροντίδας, δεν απαιτεί εισαγωγή 

των ασθενών σε νοσοκομείο. Οι ασθενείς με προβλεπόμενη διάρκεια ασθένειας 

μικρότερη των 72 ωρών δεν καταλαμβάνουν, υπό κανονικές συνθήκες, κλίνες για 

χρόνο περισσότερο από αυτόν που απαιτείται για τη διευθέτηση της μεταφοράς 

τους σε νοσοκομείο. 

468. 
Κοινή προμήθεια 

[Joint purchase] 

Μέθοδος προμηθειών, με βάση την οποία οι προμήθειες του αυτού είδους, από 

δύο περισσότερες υπηρεσίες γίνεται με από κοινού συμβολή στη δραστηριότητα 

του προσδιορισμού, της στελέχωσης και της χρηματοδότησης της διαδικασίας 

προμήθειας. 

Βλπ. ακόμη: Προμήθεια. 

469. 
Κοινή υποδομή 

[Common infrastructure] 

(ΝΑΤΟ) Υποδομή που κρίνεται ως αναγκαία για την εκπαίδευση των δυνάμεων ή 

για την εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων του οργανισμού. Η υποδομή αυτή, 

λόγω ακριβώς του βαθμού κοινής χρήσης των εμπεριεχομένων στοιχείων της, του 

κοινού ενδιαφέροντος εκμετάλλευσης που παρουσιάζει για τα συμμετέχοντα 

κράτη και της συμμόρφωσής της με κριτήρια τα οποία τίθενται, από καιρού εις 
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καιρόν, από το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, χρηματοδοτείται από τα κράτη-μέλη 

του ΝΑΤΟ. 

Βλπ. ακόμη: Υποδομή. 

470. 
Κοινό επιτελείο 

[Joint staff] 

1. Σε επίπεδο κράτους, το επιτελείο ενός διοικητή μίας ενιαίας ή καθορισμένης 

διοίκησης ή μίας κοινής δύναμης, στο οποίο συμμετέχουν ως μέλη πρόσωπα 

προερχόμενα από τις διάφορες υπηρεσίες που απαρτίζουν τη δύναμη. Τα 

πρόσωπα αυτά ορίζονται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο διοικητής 

κατανοεί τις τακτικές, τεχνικές, ικανότητες, ανάγκες και τους περιορισμούς των 

συστατικών μερών της δύναμης. Οι θέσεις στο επιτελείο κατανέμονται ώστε η 

αντιπροσώπευση των υπηρεσιών και ο βαθμός επιρροής και ελέγχου ενός 

εκάστου μέλους του επιτελείου να αντανακλά, εν γένει, τη σύνθεση της δύναμης. 

2. (ΗΠΑ) Το επιτελείο που βρίσκεται υπό τη διοίκηση του επικεφαλής 

(προέδρου) του συμβουλίου αρχηγών επιτελείων. Ο ρόλος του καθορίζεται από 

το Νόμο περί Εθνικής ασφαλείας του 1947 και το Νόμο περί Αναδιάρθρωσης του 

Υπ. Άμυνας των ΗΠΑ, του 1986. Το Κοινό Επιτελείο παρέχει συνδρομή στον 

επικεφαλής (πρόεδρο) και, υπό την καθοδήγηση, τον έλεγχο και την κατεύθυνση 

του προέδρου, και προς τα λοιπά μέλη του συμβουλίου των αρχηγών επιτελείων 

και τον αντιπρόεδρο του συμβουλίου, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

3. (ΝΑΤΟ) Επιτελείο που σχηματίζεται από δύο ή περισσότερες υπηρεσίες της 

ίδιας χώρας. 

Βλπ. ακόμη: Ενιαίο επιτελείο, Παράλληλο επιτελείο, Συνδυασμένο επιτελείο. 

471. 
Κοπτήρας 

[Cutter] 

Στο ναυτικό ναρκοπόλεμο, συσκευή που προσαρμόζεται σε καλώδιο σάρωσης για 

την αποκοπή ή το διαχωρισμό των σημείων αγκύρωσης ναρκών ή εμποδίων. 
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Μπορεί επίσης να προσαρμοστεί στην αγκύρωση νάρκης ή εμποδίου για τη 

διακοπή μίας σάρωσης. 

472. 
Κορυφή 

[Summit] 

Το μέγιστο ύψος επάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, το οποίο επιτυγχάνει 

ένα βλήμα κατά την πτήση του από το όπλο που το έβαλε έως το στόχο του. Το 

αλγεβρικό άθροισμα της μέγιστης τεταγμένης και του υψομετρικού σημείου του 

όπλου. 

473. 
Κορυφή πυρηνικού νέφους 

[Cloud top height] 

Το μέγιστο ύψος στο οποίο ανέρχεται το νέφος ενός πυρηνικού "μανιταριού". 

474. 
Κρατήρας 

[Crater] 

Η κοιλότητα, ή το ρήγμα που σχηματίζεται στην επιφάνεια της Γης από μία 

έκρηξη. Μπορεί να έχει οποιοδήποτε σχήμα, από επίπεδο έως κωνικό, ανάλογα 

με το βάθος της έκρηξης. Σε περίπτωση εκτενούς υπόγειας έκρηξης, δεν 

σχηματίζεται επιφανειακός κρατήρας. Η κοιλότητα που σχηματίζεται στην 

περίπτωση αυτή ονομάζεται καλυμμένο ρήγμα. 

475. 
Κρίσιμα εφόδια και υλικά 

[Critical supplies and materials] 

Εφόδια ζωτικής σημασίας στην υποστήριξη επιχειρήσεων τα οποία, εξαιτίας 

διαφόρων λόγων, τυγχάνουν πεπερασμένης τροφοδοσίας ή υπόκεινται σε 

έλλειψη. 

Βλπ. ακόμη: Ελεγχόμενο υλικό, Κρίσιμο υλικό. 
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476. 
Κρίσιμη ζώνη 

[Critical zone] 

Η περιοχή, υπεράνω της οποίας πρέπει να διατηρήσει ευθεία τροχιά ένα 

βομβαρδιστικό αεροσκάφος που εκτελεί οριζόντιο βομβαρδισμό ή βομβαρδισμό 

εν καθόδω, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ρίψη των βομβών με υψηλό βαθμό 

ακριβείας. 

Επίσης: Περιοχή προσπέλασης βομβαρδισμού. 

477. 
Κρίσιμη μάζα 

[Critical mass] 

Η ελάχιστη ποσότητα υλικού σχάσης που μπορεί να υποστηρίξει μία αλυσιδωτή 

αντίδραση υπό επακριβώς καθορισμένες συνθήκες. 

478. 
Κρίσιμη πληροφορία 

[Critical information] 

Συγκεκριμένα γεγονότα αναφερόμενα σε προθέσεις, δυνατότητες και 

δραστηριότητες των φίλιων δυνάμεων που αποτελούν πληροφορίες ζωτικής 

σημασίας για το σχεδιασμό και την ανάληψη δράσης εκ μέρους του αντιπάλου, 

στην εξυπηρέτηση του στόχου της εξασφάλισης της αποτυχίας ή της μη 

αποδεκτότητας των αποστολών των φίλιων δυνάμεων. 

479. 
Κρίσιμη πληροφορία κατασκοπείας 

[Critical intelligence] 

Πληροφορία κατασκοπείας η οποία θεωρείται κρίσιμη και απαιτεί άμεση 

παρέμβαση του εκάστοτε διοικητή. Η πληροφορία αυτή απαιτείται ώστε ο 

διοικητής να είναι σε θέση να λάβει αποφάσεις που θα επιτύχουν έγκαιρη και 

κατάλληλη ανταπόκριση σε ενέργειες εκπορευόμενος από τον δυνάμει ή 

πραγματικό εχθρού. Περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά: α. έντονες ενδείξεις άμεσης 
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έναρξης εχθροπραξιών οποιουδήποτε τύπου (προειδοποίηση επίθεσης), β. 

εχθροπραξία οιασδήποτε φύσεως κατά φίλιας χώρας, γ. ένδειξη χρήσης 

πυρηνικών, βιολογικών ή χημικών όπλων κατά στόχων και δ. σημαντικά 

γεγονότα στο εσωτερικό δυνάμει εχθρικών χωρών που μπορούν να οδηγήσουν σε 

τροποποίηση των σχεδίων πυρηνικής προσβολής. 

480. 
Κρίσιμη ταχύτητα 

[Critical speed] 

Τιμή ή εύρος τιμών ταχύτητας που δεν μπορεί να αντέξει ένα σκάφος, εξαιτίας 

κραδασμών ή άλλων συναφών φαινομένων. 

481. 
Κρίσιμο σημείο 

[Critical point] 

1. Γεωγραφικό σημείο ή θέση κεντρικής σημασίας για την επιτυχία μίας 

επιχείρησης. 2. Από χρονική άποψη, μία κρίση ή ένα σημείο καμπής σε μία 

επιχείρηση. 3. Επιλεγμένο σημείο κατά μήκος μίας διαδρομής πορείας που 

χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για την παροχή οδηγιών. 4. Σημείο στο 

οποίο γίνεται αλλαγή κατεύθυνσης ή κλίσης σε κορυφογραμμή ή ρεύμα. 

5. Οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος μίας διαδρομής πορείας, όπου είναι πιθανή 

παρεμβολή με κίνηση στρατευμάτων. 

Επίσης: Ζωτικό σημείο. 

482. 
Κρίσιμο υλικό 

[Critical item] 

Υλικό ουσιώδους σημασίας με πεπερασμένη τροφοδοσία ή με αναμενόμενη 

έλλειψη για μακρά χρονική περίοδο. 

Βλπ. ακόμη: Ελεγχόμενο υλικό, Κρίσιμα εφόδια και υλικά. 
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483. 
Κρίσιμο ύψος 

[Critical altitude] 

Το ύψος πέραν του οποίου ένα αεροσκάφος ή κατευθυνόμενο βλήμα με σύστημα 

αεροπρόωσης παύει να αποδίδει ικανοποιητικά. 

484. 
Κρίσιμος κόμβος 

[Critical node] 

Στοιχείο, θέση ή μονάδα επικοινωνιών, της οποίας η καταστροφή ή παρακώλυση 

μειώνει αυτομάτως την ικανότητα μίας δύναμης για τη διοίκηση, τον έλεγχο ή την 

αποτελεσματική διενέργεια επιχειρήσεων μάχης. 

485. 
Κριτική αναφορά 

[Critic report] 

Βλ. Κρίσιμη πληροφορία κατασκοπείας. 

486. 
Κρυογενικό υγρό 

[Cryogenic liquid] 

Υγροποιημένο αέριο σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, όπως υγρό οξυγόνο, άζωτο, 

αργό. 

487. 
Κρυπτογραφημένο τμήμα 

[Cryptopart] 

Ενότητα μηνύματος κρυπτογραφούμενη για λόγους ασφαλείας. Οι οδηγίες 

λειτουργίας ορισμένων κρυπτοσυστημάτων προδιαγράφουν τον αριθμό των 

ενοτήτων που μπορούν να κρυπτογραφηθούν στα συστήματα, χρησιμοποιώντας 

ενιαίο δείκτη μηνύματος. Τα κρυπτογραφημένα τμήματα συντάσσονται σε απλή 

γλώσσα και δεν πρέπει να συγχέονται με μέρη μηνυμάτων. 
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488. 
Κρυπτογράφηση 

[Cipher] 

Οποιοδήποτε σύστημα κρυπτογραφίας στο οποίο αυθαίρετα σύμβολα ή ομάδες 

συμβόλων παριστάνουν ενότητες απλού κειμένου κανονικού μήκους, συνήθως δε 

μοναδικά γράμματα, στο οποίο αναδιατάσσονται οι μονάδες απλού κειμένου, ή 

στο οποίο παρατηρούνται και τα δύο φαινόμενα, με βάση συγκεκριμένους, 

προκαθορισμένους κανόνες. 

Βλπ. ακόμη: Κρυπτοσύστημα. 

489. 
Κρυπτογραφική ανάλυση 

[Cryptanalysis] 

Τα βήματα και οι διαδικασίες μετατροπής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων σε 

απλό κείμενο, χωρίς αρχική γνώση του κλειδιού κρυπτογράφησης. 

Επίσης: Κρυπτολόγηση. 

490. 
Κρυπτογραφική ασφάλεια 

[Cryptosecurity] 

Βλπ. Ασφάλεια επικοινωνιών. 

491. 
Κρυπτοδίαυλος 

[Cryptochannel] 

Πλήρες σύστημα κρυπτογραφικής επικοινωνίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

μερών. Η βασική μονάδα ναυτικής κρυπτογραφικής επικοινωνίας. Περιλαμβάνει: 

(α) Τα βασικά προδιαγεγραμμένα κρυπτογραφικά βοηθήματα, (β) Τους 

κατέχοντες αυτά, (γ) Τους δείκτες ή τα άλλα μέσα αναγνώρισης, (δ) Την περιοχή 

ή τις περιοχές εφαρμογής, (ε) Κατάλληλες σημειώσεις αναφερόμενες στη 

διάθεση, χρήση, κ.λπ. Ένας κρυπτοδίαυλος είναι ανάλογος ενός 

ραδιοκυκλώματος. 
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492. 
Κρυπτολογία 

[Cryptology] 

Ο κλάδος της επιστήμης που ασχολείται με κρυφές, συγκαλυμμένες ή 

κρυπτογραφημένες επικοινωνίες. Περιλαμβάνει την ασφάλεια των επικοινωνιών 

και την πληροφοριακή κατασκοπεία. 

493. 
Κρυπτολογικός 

[Cryptologic] 

Ο της κρυπτολογίας ή ο αναφερόμενος σε αυτήν. 

494. 
Κρυπτοσύστημα 

[Cryptosystem] 

Τα συνδεδεμένα μεταξύ τους στοιχεία κρυπτοϋλικού που χρησιμοποιούνται ως 

μονάδα και παρέχουν ένα ενιαίο μέσον κρυπτογράφησης και 

αποκρυπτογράφησης. 

495. 
Κρυπτοϋλικό 

[Cryptomaterial] 

Το σύνολο του υλικού, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων, συσκευών, 

διατάξεων και στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την κρυπτογράφηση, την 

αποκρυπτογράφηση ή τον έλεγχο της ταυτότητας των επικοινωνιών. Όταν το 

υλικό είναι διαβαθμισμένο, αναφέρεται ως CRYPTO και υπόκειται σε 

συγκεκριμένα μέτρα διασφάλισης. 

Επίσης: Κρυπτογραφικό υλικό. 

 Αρκτικ.: CRYPTO. 
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496. 
Κύκλος κατασκοπείας 

[Intelligence cycle] 

Α. (ΗΠΑ) Τα βήματα με τα οποία οι πληροφορίες μετατρέπονται σε προϊόν 

κατασκοπείας και καθίστανται διαθέσιμες στους χρήστες τους. Ο κύκλος 

περιλαμβάνει πέντε βήματα: (α) του σχεδιασμού και της κατεύθυνσης, ήτοι τον 

προσδιορισμό των απαιτήσεων κατασκοπείας, την έκδοση διαταγών και 

αιτημάτων προς υπηρεσίες συλλογής πληροφοριών και το συνεχή έλεγχο της 

παραγωγικότητας των υπηρεσιών συλλογής, (β) της συλλογής, ήτοι την απόκτηση 

πληροφοριών και την παροχή αυτών στους αρμόδιους για την επεξεργασία τους 

φορείς, ή/και τα στοιχεία παραγωγής, (γ) της επεξεργασίας, ήτοι τη μετατροπή 

των συλλεγόμενων πληροφοριών σε μορφή κατάλληλη για την παραγωγή 

προϊόντος κατασκοπείας, (δ) της παραγωγής, ήτοι τη μετατροπή των 

πληροφοριών σε προϊόν κατασκοπείας μέσω της ενοποίησης, της ανάλυσης, της 

αξιολόγησης και της ερμηνείας όλων των δεδομένων προέλευσης και την 

παραγωγή προϊόντων κατασκοπείας, υποστηρικτικών σε γνωστές ή 

προβλεπόμενες απαιτήσεις των χρηστών τους και (ε) της κοινοποίησης ή 

διάδοσης, ήτοι την παράδοση των προϊόντων κατασκοπείας στους χρήστες τους, 

σε κατάλληλη μορφή. Β. (ΝΑΤΟ) Η ακολουθία των δραστηριοτήτων για την 

απόκτηση, συναρμογή, μετατροπή των πληροφοριών σε προϊόντα κατασκοπείας 

και τη διάθεσή τους στους χρήστες τους. Η ακολουθία περιλαμβάνει τα εξής 

τέσσερα στάδια: (α) της κατεύθυνσης, ήτοι τον προσδιορισμό των απαιτήσεων 

κατασκοπείας, το σχεδιασμό της προσπάθειας συλλογής, την έκδοση διαταγών 

και αιτημάτων προς τις υπηρεσίες συλλογής και τη διατήρηση συνεχούς ελέγχου 

επί της παραγωγικότητας των υπηρεσιών αυτών, (β) της συλλογής, ήτοι την 

εκμετάλλευση των πηγών από τις υπηρεσίες συλλογής και την παράδοση των 

λαμβανόμενων πληροφοριών στην αρμόδια μονάδα επεξεργασίας για χρήση στην 

παραγωγή προϊόντων κατασκοπείας, (γ) της επεξεργασίας, ήτοι τη μετατροπή των 

πληροφοριών σε προϊόντα κατασκοπείας, μέσω παραβολής, αξιολόγησης, 

ανάλυσης, ενοποίησης και ερμηνείας και (δ) της κοινοποίησης ή διάδοσης, ήτοι 

την έγκαιρη παράδοση των προϊόντων κατασκοπείας, σε κατάλληλη μορφή και με 

χρήση οιουδήποτε καταλλήλου μέσου, στους χρήστες τους. 
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497. 
Κύκλος ολοκλήρωσης πράξης κίνησης 

[Turnaround cycle] 

Όρος που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την κίνηση οχημάτων, σκαφών και 

αεροσκαφών και αναφέρεται αθροιστικά στο χρόνο φόρτωσης στο σημείο 

αφετηρίας, το χρόνο μετακίνησης προς και από το σημείο προορισμού, το χρόνο 

εκφόρτωσης στο σημείο επιστροφής, τον προγραμματισμένο χρόνο συντήρησης 

και, εφόσον υφίσταται, το χρόνο αναμονής των τυχόν αναγκαίων διευκολύνσεων. 

Βλπ. ακόμη: Χρόνος ολοκλήρωσης. 

498. 
Κύκλωμα 

[Circuit] 

1. Διαδρομή ηλεκτρονικού στοιχείου, μεταξύ δύο ή περισσοτέρων σημείων, η 

οποία μπορεί να παράσχει συγκεκριμένο αριθμό διαύλων. 2. Σύνολο αγωγών 

διασυνδεδεμένων μεταξύ τους, για τη μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος. 

499. 
Κύκλωμα διπλής πυροδότησης 

[Dual-firing circuit] 

Διάταξη που αποτελείται από δύο ανεξάρτητα συστήματα πυροδότησης, ένα 

μηχανικό και ένα ηλεκτρικό, και λειτουργεί με ενεργοποίηση κατά τρόπον ώστε η 

πυροδότηση του ενός συστήματος να προκαλεί έκρηξη όλων των φορτίων. 

Επίσης: Διπλό πυροδοτικό κύκλωμα. 

Βλπ. ακόμη: Συνδυαστικό κύκλωμα πυροδότησης. 

500. 
Κύκλωμα οπλισμού 

[Cocking circuit] 

Στο ναυτικό ναρκοπόλεμο, βοηθητικό κύκλωμα, το οποίο πρέπει να 

ενεργοποιηθεί πριν από την ενεργοποίηση των κυρίων κυκλωμάτων. 
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501. 
Κυλινδρούμενος βομβαρδισμός (Πυροβολ.) 

[Carpet bombing] 

Η προοδευτική κατανομή μεγάλου εκρηκτικού φορτίου σε μία περιοχή οριζόμενη 

από συγκεκριμένους οριοθέτες, κατά τρόπον ώστε να προκληθεί ζημιά σε όλο το 

εύρος της εν λόγω περιοχής. 

Επίσης: Βομβαρδισμός σάρωσης (Αεροπ.). 

502. 
Κυλλίβας 

[Carriage] 

Βλ. Κυλλίβας όπλου. 

503. 
Κυλλίβας όπλου 

[Gun carriage] 

Κινητή ή σταθερή βάση όπλου. Ορισμένες φορές περιλαμβάνει τους μηχανισμούς 

ανύψωσης και εγκάρσιας κίνησης. 

504. 
Κυτίο μεταφοράς φορτίου 

[Cargo transporter] 

Επαναχρησιμοποιήσιμο μεταλλικό κυτίο θαλάσσιας και αεροπορικής μεταφοράς 

στρατιωτικών εφοδίων και εξοπλισμού, μέσω της υπηρεσίας μεταφοράς φορτίων. 

505. 
Κυψέλη 

[Cell] 

1. (ΗΠΑ) Μικρή ομάδα ατόμων, που εργάζονται από κοινού σε ανατρεπτικές ή 

μυστικές επιχειρήσεις. 2. (ΝΑΤΟ) - Στοιχείο. Τμήμα διοικήσεως του ΝΑΤΟ, 

ασχολούμενο σε συγκεκριμένο αντικείμενο ευρύτερου λειτουργικού χαρακτήρα. 

Επίσης: Στοιχείο. 
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506. 
Κώδικας 

[Code] 

1. Οποιοδήποτε σύστημα επικοινωνιών στο οποίο ομάδες συμβόλων, αυθαίρετα 

επιλεγόμενες, παριστάνουν μονάδες απλού κειμένου, κυμαινόμενου μήκους. Οι 

κώδικες χρησιμοποιούνται χάριν συντομίας ή για λόγους ασφαλείας. 

2. Κρυπτοσύστημα, στο οποίο τα κρυπτογραφικά ισοδύναμα (που συνήθως 

καλούνται "κωδικές ομάδες"), τα οποία αποτελούνται συνήθως από γράμματα 

ή/και ψηφία σε συνδυασμούς χωρίς νόημα, υπό άλλες συνθήκες, αντικαθίστανται 

από στοιχεία απλού κειμένου που πρωτίστως συνίστανται σε λέξεις, φράσεις ή 

προτάσεις. 

Βλπ. ακόμη: Κρυπτοσύστημα. 

507. 
Κωδική λέξη 

[Code word] 

1. Λέξη στην οποία έχει δοθεί κάποια διαβάθμιση και κάποιο διαβαθμισμένο 

περιεχόμενο για την προστασία των προθέσεων και των πληροφοριών που 

άπτονται ενός διαβαθμισμένου σχεδίου ή μίας διαβαθμισμένης επιχείρησης. 

2. Κρυπτώνυμο που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση ευαίσθητων 

πληροφοριών κατασκοπείας. 

508. 
Κωδικός αναφοράς χάρτη 

[Map reference code] 

Κωδικός που χρησιμοποιείται πρωτίστως για την κωδικοποίηση συντεταγμένων 

πλέγματος και άλλων πληροφοριών που αναφέρονται σε χάρτες. Ο κωδικός αυτός 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλους σκοπούς, εφόσον απαιτείται 

κρυπτογράφηση των αριθμητικών αναφορών. 
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509. 
Κωδικός αριθμός ονομαστικού κατά ΝΑΤΟ 

[NATO code number] 

Αναγνωριστικό σύνολο, αποτελούμενο από γράμματα και αριθμητικά ψηφία, το 

οποίο χρησιμοποιείται σε προϊόντα όταν αυτά ικανοποιούν μία προδιαγραφή που 

έχει γίνει αποδεκτή στο πλαίσιο σύμβασης τυποποίησης του ΝΑΤΟ. 

510. 
Κώνος σιγής 

[Cone of silence] 

Χώρος σε σχήμα αντεστραμμένου κώνου, ευρισκόμενος ακριβώς επάνω από τους 

πύργους εκπομπής ορισμένων ραδιοφάρων, όπου η ένταση των σημάτων είτε 

εξαλείφεται είτε μειώνεται δραστικά. 

511. 
Λειτουργία σύζευξης 

[Coupled mode] 

Κατάσταση ελέγχου πτήσης στην οποία ένα αεροσκάφος ελέγχεται από αυτόματο 

σύστημα ελέγχου πτήσης μέσω σημάτων που λαμβάνονται από συστήματα 

καθοδήγησης. 

512. 
Λιμένας συγκέντρωσης νηοπομπής 

[Convoy assembly port] 

Λιμένας από τον οποίο αποπλέει νηοπομπή (ακτογραμμής ή ανοικτής θάλασσας). 

513. 
Λογοκρισία αιχμαλώτων πολέμου 

[Prisoner of war censorship] 

(ΗΠΑ) Η λογοκρισία των επικοινωνιών από και προς τους εγκλείστους, 

στρατιωτικούς και πολιτικούς, αιχμαλώτους του εχθρού που κρατούνται από τις 

ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ. 
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514. 
Λυκαυγές 

[Twilight] 

Περίοδος ατελούς σκότους έπειτα από την αυγή και πριν από τη δύση του ηλίου. 

Το λυκαυγές προσδιορίζεται ως πολιτικό, ναυτικό ή αστρονομικό, καθώς το 

σκοτεινότερο σημείο παρατηρείται όταν το κέντρο του ηλίου βρίσκεται 

αντιστοίχως 6, 12 ή 18 μοίρες χαμηλότερα του ουράνιου ορίζοντα. 

515. 
Μαχητική ετοιμότητα 

[Combat readiness] 

Συνώνυμη της επιχειρησιακής ετοιμότητας, αναφορικά με τις αποστολές που 

εκτελούνται ή τις λειτουργίες που επιτελούνται εν ώρα μάχης. 

516. 
Μαχητικό αεροσκάφος αεράμυνας αίθριου καιρού 

[Clear weather air defence fighter] 

Μαχητικό αεροσκάφος, εξοπλισμένο με συστήματα και όπλα που το καθιστούν 

ικανό να αναχαιτίζει εναέριους στόχους, την ημέρα ή τη νύκτα, σε συνθήκες 

καλού καιρού, μόνον. 

517. 
Μέγιστος φόρτος 

[Capacity load] 

Η μέγιστη ποσότητα εφοδίων (πυρομαχικών, καυσίμου, λιπαντικών, γενικών 

υλικών, τροφής, υλικών συντήρησης, κ.λπ.) την οποία δύναται να μεταφέρει ένα 

σκάφος, σε αναλογίες προδιαγραφόμενες από αρμόδια αρχή. 

Επίσης: Ωφέλιμο φορτίο. 

Βλπ. ακόμη: Φόρτος μάχης, Φόρτος πολέμου. 
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518. 
Μέση ώρα Γκρήνουιτς 

[Greenwich Mean Time] 

Βλ. Ενιαία ώρα. 

519. 
Μέσο σημείο πρόσκρούσης 

[Mean point of impact] 

Το σημείο, του οποίου οι συντεταγμένες είναι ο αριθμητικός μέσος των 

συντεταγμένων των διακριτών σημείων πρόσκρουσης/έκρηξης ενός 

πεπερασμένου αριθμού βλημάτων τα οποία πυροδοτούνται ή εκτοξεύονται προς 

το ίδιο σημείο στόχευσης, υπό δεδομένες συνθήκες. 

520. 
Μέσος πυρηνικός κίνδυνος 

[Moderate nuclear risk] 

Βαθμός πυρηνικού κινδύνου, του οποίου η αναμενόμενη επίπτωση μπορεί να 

θεωρηθεί ανεκτή ή, στη χειρότερη περίπτωση, προκαλούσα μικρής έκτασης 

διαταραχή. 

Βλπ. ακόμη: Αμελητέος πυρηνικός κίνδυνος, Βαθμός πυρηνικού κινδύνου, 

Πυρηνικός κίνδυνος εκτάκτου ανάγκης. 

521. 
Μέτρα υποστήριξης ηλεκτρονικού πολέμου 

[Electronic warfare support measures] 

Η διαίρεση αυτή των μέτρων ηλεκτρονικού πολέμου που αναφέρεται στις 

ενέργειες οι οποίες στοχεύουν στην αναζήτηση, καταστολή, αναγνώριση και τον 

εντοπισμό της ακτινοβολούμενης ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας, για την άμεση 

αναγνώριση των απειλών στο θέατρο των επιχειρήσεων. Παρέχει την απαραίτητη 

πληροφόρηση για την άμεση διαμόρφωση αποφάσεων που άπτονται της χρήσης 

ηλεκτρονικών αντιμέτρων, ηλεκτρονικών αντι-αντιμέτρων και της προσφυγής σε 
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άλλες ενέργειες τακτικού χαρακτήρα όπως η αποφυγή, η στοχοθέτηση και η 

καθοδήγηση. 

522. 
Μέτρο μονομερούς ελέγχου οπλικών συστημάτων 

[Unilateral arms control measure] 

Σειρά ενεργειών ενός κράτους, στην κατεύθυνση του ελέγχου των οπλικών 

συστημάτων/εξοπλισμών, χωρίς απαίτηση για συναίνεση ή λήψη συναφών 

μέτρων από άλλα κράτη. 

Επίσης: Μέτρο μονομερούς αφοπλισμού (κατά παρέκταση). 

523. 
Μη στρατιωτική πυρηνική δύναμη 

[Civil nuclear power] 

Κράτος το οποίο, αν και έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης πυρηνικών οπλικών 

συστημάτων, αποφασίζει αυτοτελώς να μην πράξει τούτο. 

Βλπ. ακόμη: Πυρηνική δύναμη. 

524. 
Μη συμβατικός πόλεμος 

[Unconventional warfare] 

1. (ΗΠΑ) Ευρύ φάσμα στρατιωτικών και παραστρατιωτικών επιχειρήσεων, που 

διενεργούνται σε εδάφη τα οποία κατέχονται ή ελέγχονται από το εχθρό ή 

χαρακτηρίζονται ως "πολιτικώς ευαίσθητα". Στο σημασιακό εύρος του μη 

συμβατικού πολέμου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα (αλληλοσυσχετιζόμενα) 

πεδία διεξαγωγής ανταρτοπολέμου, η διαφυγή και η αποφυγή, οι ανατρεπτικές 

ενέργειες, οι πράξεις δολιοφθοράς και άλλες επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται 

από μικρή διαφάνεια, κάλυψη ή μυστικότητα. Οι αλληλοσυσχετιζόμενες αυτές 

πτυχές του μη συμβατικού πολέμου (και των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται 

υπό αυτό το πρίσμα) μπορούν να καλύπτονται είτε μεμονωμένα είτε συνολικά, 

κυρίως μάλιστα από προσωπικό της εθνικότητας της χώρας στην οποία 

διεξάγονται οι επιχειρήσεις, που κατά κανόνα υποστηρίζεται και κατευθύνεται 
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από μία ή περισσότερες εξωτερικές πηγές. Επιχειρήσεις μη συμβατικού πολέμου 

μπορούν να διεξάγονται σε όλες τις συνθήκες, περιόδων πολέμου ή ειρήνης. 

2. (ΝΑΤΟ) Γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει επιχειρήσεις οι 

οποίες διεξάγονται για στρατιωτικούς, πολιτικούς ή οικονομικούς σκοπούς εντός 

μίας περιοχής που ελέγχεται ή καταλαμβάνεται από δυνάμεις του εχθρού, και με 

αξιοποίηση των κατοίκων και των πόρων της περιοχής αυτής. 

525. 
Μήκος φάλαγγας 

[Column length] 

Το μήκος της οδού κίνησης που καταλαμβάνεται από μία φάλαγγα ή νηοπομπή. 

Βλπ. ακόμη: Χώρος οδού. 

526. 
Μήνυμα εκφόρτωσης φορτίου 

[Cargo outturn message] 

Σύντομη αναφορά μηνύματος, μεταδιδόμενη εντός 48 ωρών από την ολοκλήρωση 

της εκφόρτωσης ενός πλοίου, για την ενημέρωση της Ναυτικής Διοικήσεως και 

του τερματικού σημείου φόρτωσης σχετικά με την κατάσταση του φορτίου, 

καθώς επίσης και με τυχόν παρατηρηθείσες διαφορές, όπως πλεόνασμα, έλλειμμα 

ή ζημιά στο φορτίο, σε σχέση με την κατάσταση που αναφέρθηκε κατά τη 

φόρτωση. 

527. 
Μοίρα ελέγχου τακτικής αεροπορίας 

[Tactical air control squadron] 

1. (εδρεύουσα στην ξηρά) Ευέλικτος διοικητικός σχηματισμός μίας ομάδας 

ελέγχου τακτικής αεροπορίας (γνωστή στις ΗΠΑ ως TACRON), η οποία παρέχει 

το μηχανισμό ελέγχου για ένα κέντρο ελέγχου τακτικής αεροπορίας, ένα κέντρο 

διεύθυνσης τακτικής αεροπορίας ή για μία ομάδα επαφής ελέγχου τακτικής 

αεροπορίας, που εδρεύει σε χερσαία εγκατάσταση. 2. (εδρεύουσα σε πολεμικό 

σκάφος) Διοικητική και τακτική μονάδα της ομάδας ελέγχου τακτικής 
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αεροπορίας (γνωστή στις ΗΠΑ ως TACRON), η οποία παρέχει το μηχανισμό 

ελέγχου για το κέντρο διεύθυνσης τακτικής αεροπορίας ή το κέντρο ελέγχου 

τακτικής αεροπορίας, που εδρεύει σε πολεμικό σκάφος. 

528. 
Μοίρες ελέγχου επιχειρήσεων από αεροπλανοφόρο 

[Carrier air group] 

Δύο ή περισσότερες μοίρες αεροσκαφών υπό κοινή διοίκηση για το διοικητικό 

και τακτικό έλεγχο των επιχειρήσεων από αεροπλανοφόρο. 

529. 
Μονάδα 

[Unit] 

1. Κάθε στρατιωτικό στοιχείο, η δομή του οποίου προδιαγράφεται από την 

εκάστοτε αρμόδια αρχή στη μορφή, π.χ. ενός οργανωτικού και εξοπλιστικού 

πίνακα. 2. Οργανωτικός τίτλος υποδιαίρεσης μίας ομάδας που εντάσσεται σε μία 

ευρύτερη δύναμη. 3. Πρότυπη ή βασική ποσότητα στην οποία διαιρείται, 

εκφράζεται ή χρησιμοποιείται ένα στοιχείο προμήθειας. Στη σημασία αυτή, 

αποκαλείται συχνά και "μονάδα υλικού" ή "μονάδα στοιχείου". 4. Σε ό,τι αφορά 

στο δυναμικό εφεδρείας των ενόπλων δυνάμεων, δεικνύει μία επιλεγμένη μονάδα 

εφεδρείας η οποία οργανώνεται, εξοπλίζεται και εκπαιδεύεται για να υπηρετεί ως 

τακτική μονάδα ενεργού υπηρεσίας (σε περιπτώσεις ασκήσεων ή επιστράτευσης), 

για να συμβάλει στη δύναμη μίας άλλης μονάδας ή για να δέχεται στη δύναμή της 

τη συμβολή μίας άλλης μονάδας. Οι σχηματισμοί που ορίζονται για την επιτέλεση 

λειτουργιών υποστηρικτικού ή διοικητικού (διευθυντικού) χαρακτήρα, εκτός του 

πλαισίου πολεμικών αποστολών, δεν θεωρούνται μονάδες. 

530. 
Μονάδα ομάδας βομβών 

[Cluster bomb unit] 

Χώρος αποθήκευσης σε αεροσκάφος, που αποτελείται από διάταξη παροχής και 

αποχωριζόμενα πυρομαχικά. 
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531. 
Μυστική επιχείρηση 

[Clandestine operation] 

Δραστηριότητα για την επίτευξη των στόχων της κατασκοπείας, της 

αντικατασκοπείας ή άλλης, συναφούς περιεχομένου επιχείρησης, που 

υποστηρίζεται ή που διεξάγεται από κρατικές αρχές ή υπηρεσίες, κατά τρόπον 

ώστε να εξασφαλίζεται η μυστικότητα ή η συγκάλυψή της. Εν τούτοις, διαφέρει 

από μία συγκαλυμμένη επιχείρηση, κατά το ότι η έμφαση δίδεται στην απόκρυψη 

της επιχείρησης και όχι στην απόκρυψη της ταυτότητας του κινούντος τα νήματα 

αυτής. 

532. 
Νάρκη συνδυαστικής πυροδότησης 

[Combination influence mine] 

Νάρκη σχεδιασμένη να λειτουργεί μόνον όταν λαμβάνει, ταυτόχρονα ή σε 

προκαθορισμένη χρονική σειρά και απόσταση, σήματα από δύο συνισταμένες 

διατάξεις. 

Επίσης: Νάρκη συνδυασμένης πυροδότησης. 

533. 
Ναρκοπέδιο απαγόρευσης 

[Closure minefield] 

Στο ναυτικό ναρκοπόλεμο, ναρκοπέδιο το οποίο σχεδιάζεται να αποτελέσει τόσο 

σημαντική απειλή, ώστε να απαγορεύεται η κίνηση των σκαφών. 

534. 
Νέφος συμπύκνωσης 

[Condensation cloud] 

Νέφος ή ομίχλη μικρών σταγονιδίων νερού, που περιβάλλει προσωρινά την 

πύρινη σφαίρα μίας πυρηνικής έκρηξης, σε μία σχετικώς υγρή ατμόσφαιρα. Η 

διαστολή του αέρα στην αρνητική φάση του ωστικού κύματος που προκαλείται 

από την έκρηξη έχει ως αποτέλεσμα τον καταβιβασμό της θερμοκρασίας, έτσι 
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ώστε να παρατηρείται συμπύκνωση των υδρατμών που βρίσκονται στον αέρα και 

να σχηματίζεται ένα σύννεφο. Το σύννεφο διαλύεται σύντομα, με την επάνοδο 

της φυσιολογικής πίεσης και την αναθέρμανση του αέρα. Το φαινόμενο αυτό 

είναι παρεμφερές αυτού που χρησιμοποιείται από τους φυσικούς σε θαλάμους 

νέφωσης Wilson, συχνά δε αποκαλείται "φαινόμενο θαλάμου νέφωσης". 

535. 
Νηοπομπή 

[Convoy] 

1. Πλήθος εμπορικών ή και βοηθητικών πολεμικών πλοίων, που συνοδεύεται 

κατά κανόνα από πολεμικά ή βοηθητικά πολεμικά πλοία επιφανείας, 

διατεταγμένο και οργανωμένο για κοινή διέλευση. 2. Ομάδα οχημάτων 

οργανωμένη για τον έλεγχο και την τακτική κίνηση, με ή χωρίς προστασία 

συνοδείας. 

Επίσης: Φάλαγγα οχημάτων. 

Βλπ. ακόμη: Νηοπομπή ακτογραμμής. 

536. 
Νηοπομπή ακτογραμμής 

[Coastal convoy] 

Νηοπομπή, η κίνηση της οποίας γίνεται κατά κανόνα στη γραμμή της 

υφαλοκρηπίδας και κοντά στην ακτογραμμή. 

537. 
Οδηγίες διαχείρισης σημάτων 

[Signal operation instructions] 

Σειρά οδηγιών (εντολών) που εκδίδονται για τον τεχνικό έλεγχο και το 

συντονισμό των δραστηριοτήτων επικοινωνίας μέσω σημάτων μίας διοίκησης. 

(ΗΠΑ) Σε χρήση στο περιβάλλον των δυνάμεων πεζοναυτών, οι οδηγίες έχουν 

καθορισμένο επιχειρησιακό περιεχόμενο. 
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538. 
Οθόνη τονικής εκτυπωτικής διαβάθμισης 

[Halftone screen] 

Σειρά ή ακολουθία κανονικώς διατεταγμένων αδιαφανών γραμμών χαραγμένων 

σε επιφάνεια κρυστάλλου, που τέμνονται σε ορθές γωνίες, για την παραγωγή 

κενών διαφάνειας μεταξύ των σημείων τομής. Χρησιμοποιείται σε τεχνικές 

εικονοληψίας, για τη σύνθεση μίας στερεάς ή συνεχούς τονικής εικόνας σε εικόνα 

μικρών κόκκων (κουκίδων). 

Βλπ. ακόμη: Τονική εκτυπωτική διαβάθμιση. 

539. 
Ολική καταστροφή 

[Demolition] 

Η καταστροφή-αποσύνθεση κατασκευών, εγκαταστάσεων ή υλικού με χρήση 

βολής, νερού, εκρηκτικών, μηχανικών ή άλλων μέσων. 

540. 
Ολικό δυναμικό του εχθρού 

[Enemy capability] 

(ΗΠΑ) Το σύνολο των ενεργειών, τις οποίες δύναται να εκτελέσει φυσικώς ο 

αντίπαλος (εχθρός) και οι οποίες, εφόσον εκτελεστούν, δύνανται να επιδράσουν 

αρνητικά στην επίτευξη των επιχειρησιακών και τακτικών στόχων των 

αποστολών που αναλαμβάνουν οι φίλιες δυνάμεις. Ο όρος "δυναμικό", 

συνώνυμος του (γενικευτικού) όρου "δυνατότητα" περιλαμβάνει όχι μόνον τις 

γενικού περιεχομένου ενέργειες τις οποίες δύναται να εκτελέσει ο αντίπαλος (π.χ. 

επίθεση, άμυνα ή υποχώρηση), αλλά επίσης και τις ειδικού περιεχομένου και 

χαρακτήρα ενέργειες που συμπεριλαμβάνονται στις γενικές δυνητικές ενέργειες. 

Το δυναμικό του αντιπάλου αντιμετωπίζεται και θεωρείται υπό το πρίσμα όλων 

των συντελεστών οι οποίοι επιδρούν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις (ήτοι του 

χρόνου, του χώρου, του καιρού, του εδαφικού αναγλύφου και της ισχύος και 

διάταξης των εχθρικών δυνάμεων). Σε επίπεδο εθνικής στρατηγικής, το δυναμικό 
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ενός κράτους αντικατοπτρίζει τις ενέργειες οι οποίες μπορούν να επιτελεστούν 

για την επίτευξη των εθνικών στόχων του, σε περιόδους πολέμου ή ειρήνης. 

541. 
Ομάδα 

[Cluster] 

1. Σήμα με χρήση πυροτεχνημάτων, στο οποίο εμφανίζεται ταυτόχρονα μία 

ομάδα "αστέρων". 2. Ομάδα βομβών που ρίπτονται μαζί. Μία ομάδα βομβών 

αποτελείται συνήθως από θραυσματικές ή πυροδοτικές βόμβες. 3. Ομάδα δύο ή 

περισσοτέρων αλεξιπτώτων, που χρησιμοποιείται για τη ρίψη ελαφρών ή βαρέων 

φορτίων. 4. Στις χερσαίες επιχειρήσεις ναρκοπολέμου, στοιχείο ναρκοπεδίου που 

αναπτύσσεται σε συγκεκριμένο σχήμα. Μπορεί να είναι αντιαρματικό, κατά 

προσωπικού, ή μεικτό. Αποτελείται από μία έως πέντε νάρκες και μία, το πολύ, 

αντιαρματική νάρκη. 5. Ομάδα δύο ή περισσοτέρων κινητήρων, που λειτουργούν 

μαζί, ως μία μονάδα ισχύος. 6. Στο ναυτικό ναρκοπόλεμο, αριθμός ναρκών που 

τίθενται πολύ κοντά η μία στην άλλη, για να αποτελέσουν συγκεκριμένο σχήμα ή 

συγκεκριμένη μονάδα. Μπορούν να είναι νάρκες οποιουδήποτε τύπου. 7. Στη 

ναρκαλιεία, ομάδα επαφών ναρκοθέτησης. 

Επίσης: Συστοιχία. 

542. 
Ομάδα ελέγχου μάχης 

[Combat control team] 

1. Ομάδα προσωπικού αεροπορίας που οργανώνεται, εκπαιδεύεται και 

εξοπλίζεται για την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων (βοηθημάτων) 

πλοήγησης ή καθοδήγησης, επικοινωνιών και εγκαταστάσεων ελέγχου 

αεροσκαφών, εντός της περιοχής-στόχου μίας αεροπορικής επιχείρησης (ΗΠΑ). 

2. Σε επιχειρήσεις αερομεταφοράς, ομάδα ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού που 

μπορεί να πέσει με αλεξίπτωτο, για την παροχή ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας 

και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε κάθε θέμα που άπτεται της 

απόβασης, της ρίψης ή των απαιτήσεων της ζώνης εξαγωγής. 
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543. 
Ομάδα ελέγχου τακτικής αεροπορίας 

[Tactical air control group] 

1. (από ξηράς) Ευέλικτη διοικητική και τακτική μονάδα ενός ευρύτερου τακτικού 

αεροπορικού σχηματισμού, με αρμοδιότητα τη διασφάλιση του ελέγχου των 

αεροσκαφών και της έκδοσης προειδοποιήσεων για την εκτέλεση επιθετικών και 

αμυντικών αποστολών, εντός της ζώνης ευθύνης της διοίκησης τακτικής 

αεροπορίας. 2 (από θαλάσσης) Διοικητική και τακτική μονάδα μίας αμφίβιας 

δύναμης, η οποία εξασφαλίζει τον έλεγχο των αεροσκαφών και παρέχει τις 

εγκαταστάσεις έκδοσης προειδοποιήσεων για τη διεξαγωγή αμυντικών και 

επιθετικών επιχειρήσεων, εντός της περιοχής ευθύνης της διοίκησης τακτικής 

αεροπορίας. 

544. 
Ομάδα επαφής ελέγχου τακτικής αεροπορίας 

[Tactical air control party] 

Επιχειρησιακή υπο-μονάδα ενός συστήματος ελέγχου τακτικής αεροπορίας, με 

αντικείμενο τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ των αεροπορικών και των 

χερσαίων δυνάμεων, για τον έλεγχο των αεροσκαφών. 

545. 
Ομάδα επιχειρήσεων ελέγχου τακτικής αεροπορίας 

[Tactical air control operations team] 

Ομάδα προσωπικού εδάφους που εκχωρείται σε ορισμένες μονάδες ή στοιχεία 

συμμαχικού τακτικού αεροπορικού ελέγχου. 

546. 
Ομάδα κεντρικού σχεδιασμού 

[Central planning team] 

Ομάδα που αποτελείται από εκπροσώπους δύο ή περισσοτέρων διοικήσεων του 

ΝΑΤΟ ή εθνικών διοικήσεων, για το σχεδιασμό μίας επιχειρησιακής άσκησης και 
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την έκδοση της σχετικής διαταγής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασκήσεων ή 

και την οδηγία σχεδιασμού ασκήσεων. 

547. 
Ομάδα υποβρυχίων καταστροφών 

[Underwater demolition team] 

Ομάδα αξιωματικών και ανδρών με ειδική εκπαίδευση και ειδικό εξοπλισμό για 

την υδρογραφική αναγνώριση των οδών προσέγγισης σε (προοπτικώς 

θεωρούμενες) ακτές απόβασης, την καταστροφή εμποδίων, την υποθαλάσσια 

ναρκαλίευση σε συγκεκριμένες περιοχές, τον εντοπισμό, τη βελτίωση και την 

επισήμανση χρησιμοποιήσιμων διαύλων, την κάθαρση από εμπόδια διαύλων και 

λιμένων, την απόκτηση καταλλήλων πληροφοριών σε επιχειρήσεις που 

προηγούνται επιχειρήσεων προσβολής, τη συλλογή στρατιωτικής φύσεως 

πληροφοριών, την οπτική παρατήρηση εδαφών της ενδοχώρας, με στόχο την 

απόκτηση πληροφοριών χρησιμότητας για τις αποβατικές δυνάμεις και, τέλος, 

την εκτέλεση διαφόρων υποβρυχίων και επιφανειακών αποστολών, εμπιπτόντων 

στο εύρος των δυνατοτήτων της. 

548. 
Ομοσπονδιακός αριθμός ονομαστικού υλικού 

[Federal Stock Number] 

(ΗΠΑ) Ο Ομοσπονδιακός Αριθμός Ονομαστικού ενός στοιχείου προμήθειας 

συνίσταται στον τετραψήφιο κωδικό αριθμό τάξης, όπως αυτός προκύπτει από 

την ομοσπονδιακή υπηρεσία ταξινόμησης υλικού και σε έναν επταψήφιο σειριακό 

ομοσπονδιακό αριθμό στοιχείου. Ο αριθμός έχει τη μορφή: xxxx-xxx-xxxx. Ο 

Ομοσπονδιακός Αριθμός Ονομαστικού αντικαταστάθηκε, από το Σεπτέμβριο του 

1974, από τον εθνικό αριθμό ονομαστικού. 
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549. 
Οξεία δόση ακτινοβολίας 

[Acute radiation dose] 

Συνολική ιοντίζουσα ακτινοβολία, που λαμβάνεται σε δεδομένη χρονική στιγμή 

σε περίοδο τόσο σύντομη, ώστε να είναι αδύνατη η βιολογική αποκατάσταση. 

Βλπ. ακόμη: Δόση ακτινοβολίας. 

550. 
Οπτική πληροφόρηση 

[Visual information] 

Χρήση ενός ή περισσοτέρων μέσων οπτικής καταγραφής, με ή χωρίς 

συνοδεύοντα ήχο. Εν γένει, η οπτική πληροφόρηση περιλαμβάνει τη στατική 

φωτογραφία, τη λήψη κινητής εικόνας, την ηχητική καταγραφή στοιχείων, τις 

(ηλεκτρονικές ή παραδοσιακής τεχνικής) γραφικές απεικονίσεις δεδομένων και 

καταστάσεων, την κατασκευή και αξιοποίηση μοντέλων, τις λειτουργίες οπτικής 

απεικόνισης και όλες τις υποστηρικτικές προς αυτές λειτουργίες. 

551. 
Οπτικό διακριτικό κλήσης 

[Visual call sign] 

Διακριτικό κλήσης που προορίζεται πρωτίστως για οπτική σήμανση. 

Βλπ. ακόμη: Διακριτικό κλήσης. 

552. 
Όργανο απεικόνισης οριζόντιας κατάστασης 

[Horizontal situation indicator] 

Όργανο το οποίο μπορεί να απεικονίζει πληροφορίες πορείας και απόστασης σε 

ένα βοήθημα πλοήγησης, καθώς επίσης και δεδομένα μαγνητικού Βορρά, 

τροχιάς/διαδρομής και απόκλισης από τροχιά/διαδρομή. 
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553. 
Όρια κέντρου βάρους 

[Center of gravity limits] 

Τα όρια εντός των οποίων πρέπει να βρίσκεται το κέντρο βάρους ενός 

αεροσκάφους, ώστε αυτό να επιτυγχάνει ασφαλή πτήση. Το κέντρο βάρους του 

αεροσκάφους, όταν αυτό είναι φορτωμένο, πρέπει να βρίσκεται εντός των ως άνω 

ορίων κατά την απογείωση, κατά την πτήση και κατά την προσγείωση. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν επίσης να καθορίζονται διαφορετικά όρια 

απογείωσης και προσγείωσης. 

554. 
Οριζόντιο σφάλμα 

[Horizontal error] 

Το σφάλμα, στο βεληνεκές, την εκτροπή ή τη γωνία, το οποίο αναμένεται να 

εμφανίσει, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% ένα όπλο, κατά τη βολή του. Το 

οριζόντιο σφάλμα των οπλικών συστημάτων που βάλλουν κατά του στόχου 

προσεγγιστικά στην κατακόρυφο περιγράφεται ως ακτίνα πιθανού σφάλματος. Το 

οριζόντιο σφάλμα των οπλικών συστημάτων με ελλειπτική διασπορά εκφράζεται 

ως πιθανό σφάλμα. 

Βλπ. ακόμη: Ακτίνα πιθανού σφάλματος, Απόκλιση, Σφάλμα βολής, Σφάλμα 

διασποράς. 

555. 
Όριο ακτογραμμής 

[Coastal frontier] 

Γεωγραφική διαίρεση μίας περιοχής ακτής, καθοριζόμενη για λόγους οργάνωσης 

και διοίκησης, προκειμένου να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός συντονισμός των 

στρατιωτικών δυνάμεων που χρησιμοποιούνται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις 

εντός της περιοχής των ορίων ακτογραμμής. 



 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β – ΣΗΜΑΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β3-168/276-375 

556. 
Όριο ελέγχου εναέριου χώρου 

[Airspace control boundary] 

Τα πλευρικά όρια μίας περιοχής, υπο-περιοχής, ζώνης ελέγχου εναέριου χώρου ή 

μίας περιοχής απαγόρευσης εναέριου χώρου. 

557. 
Οροφή 

[Ceiling] 

Το ύψος επάνω από την επιφάνεια του χαμηλότερου στρώματος νέφωσης, επάνω 

από τη Γη, ή άλλων φαινομένων απόκρυψης. 

558. 
Ουράνια σφαίρα 

[Celestial sphere] 

Νοητή σφαίρα άπειρης ακτίνας, ομόκεντρη με τη Γη, στην οποία προβάλλονται 

νοητώς όλα τα ουράνια σώματα εκτός της Γης. 

559. 
Οφρύς 

[Crest] 

Χαρακτηριστικό του εδάφους, με υψόμετρο τέτοιο ώστε να περιορίζει τη βολή ή 

την παρατήρηση στην καλυπτόμενη περιοχή. Η οφρύς δημιουργεί κενό χώρο ή 

μειώνει το ελάχιστο ύψος ή και τα δύο. 

560. 
Όχημα 

[Vehicle] 

Οποιοδήποτε αυτοκινούμενο, αυτοπροωθούμενο ή ελκόμενο στοιχείο, το οποίο 

προορίζεται για τη μεταφορά φορτίου σε ξηρά, θάλασσα ή αέρα. 
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Βλπ. ακόμη: Αμφίβιο όχημα, Όχημα ειδικού εξοπλισμού, Όχημα ειδικού ρόλου, 

Όχημα μάχης, Όχημα μεταφοράς, Πολιτικό όχημα στρατιωτικής χρήσης, 

Υποκατάστατο μεταφορικό όχημα. 

561. 
Όχημα ειδικού εξοπλισμού 

[Special equipment vehicle] 

Όχημα κατασκευαζόμενο σε πλαίσιο γενικής χρήσης και φέρον αμάξωμα ειδικής 

χρήσης ή/και εξοπλιζόμενο με συστήματα σχεδιασμένα να καλύπτουν ειδικές 

ανάγκες. 

Βλπ. ακόμη: Όχημα. 

562. 
Όχημα ειδικού ρόλου 

[Special purpose vehicle] 

Όχημα το οποίο κατασκευάζεται σε ειδικό πλαίσιο και σχεδιάζεται για την 

κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης. 

Βλπ. ακόμη: Όχημα. 

563. 
Όχημα μάχης 

[Combat vehicle] 

Όχημα, με ή χωρίς θωράκιση, σχεδιασμένο να φέρει σε πέρας συγκεκριμένη 

λειτουργία μάχης. Η προστασία μέσω θωράκισης ή η τοποθέτηση οπλισμού, ως 

πρόσθετου στοιχείου, σε ένα όχημα, δεν μεταβάλλει την κατηγορία του οχήματος 

σε όχημα μάχης. 

Βλπ. ακόμη: Όχημα. 
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564. 
Όχημα μεταφοράς 

[Transport vehicle] 

Όχημα που σχεδιάζεται και χρησιμοποιείται χωρίς τροποποίηση του πλαισίου 

του, με στόχο την ικανοποίηση γενικών μεταφορικών αναγκών, στην κίνηση 

προσωπικού και φορτίων. 

Βλπ. ακόμη: Όχημα. 

565. 
Όχημα μεταφοράς φορτίου 

[Cargo carrier] 

Όχημα υψηλής κινητικότητας, μεταφερόμενο δι' αέρος, μη θωρακισμένο, που 

προορίζεται για τη μεταφορά φορτίων και υλικού διοικητικής μέριμνας, δυνάμενο 

να διατρέξει πλωτούς υδαταγωγούς και να συνοδεύσει ή να τροφοδοτήσει 

αυτοκινούμενα όπλα πυροβολικού. Αναφέρεται ως M548. 

Αρκτικ.: M548. 

566. 
Όχημα μηχανικής υποστήριξης μάχης 

[Combat enginner vehicle] 

Τεθωρακισμένο ερπυστριοφόρο όχημα που παρέχει μηχανική-τεχνική υποστήριξη 

σε άλλα στοιχεία μάχης. 

567. 
Παθητική αεράμυνα 

[Passive air defence] 

Το σύνολο των μέτρων, πλην αυτών της ενεργητικής αεράμυνας, που 

λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της εχθρικής 

αεροπορικής δράσης. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την παραπλάνηση, τη 

διασπορά των δυνάμει στόχων και την (προστατευτική) ενίσχυση των 

κατασκευών. 

Βλπ. ακόμη: Αεράμυνα. 
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568. 
Παραβολή 

[Collation] 

1. Η συγκέντρωση συναφών μεταξύ τους στοιχείων για την παροχή μίας 

καταγραφής συμβάντων και τη διευκόλυνση της περαιτέρω επεξεργασίας. 2. Η 

συγκριτική παραβολή δύο ή περισσοτέρων στοιχείων ή εγγράφων που 

αναφέρονται στο αυτό γενικό θέμα. Συνήθως, ολοκληρώνεται κατά το στάδιο της 

επεξεργασίας ενός κύκλου αξιοποίησης προϊόντων κατασκοπείας. 

Βλπ. ακόμη: Κύκλος κατασκοπείας. 

569. 
Παράγοντας χημικού πολέμου 

[Chemical warfare agent] 

Βλ. Χημικός παράγοντας. 

Επίσης: Υλικό χημικού πολέμου. 

570. 
Παράθεση 

[Collocation] 

Η φυσική τοποθέτηση δύο ή περισσοτέρων αποσπασμάτων, μονάδων, 

οργανισμών ή εγκαταστάσεων, σε μεταξύ τους σχέση, και σε επακριβώς 

καθορισμένες τοποθεσίες. 

571. 
Παράθυρο 

[Window] 

Βλ. Αερόφυλλα παραπλάνησης. 
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572. 
Παρακολούθηση ασφαλείας επικοινωνιών 

[Commuinications security monitoring] 

Η πράξη της ακρόασης, της αντιγραφής ή της καταγραφής των μεταδόσεων που 

γίνονται στα τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα τα οποία ελέγχονται, κατέχονται ή 

λειτουργούν με ευθύνη του φορέα που διενεργεί την ακρόαση, αντιγραφή ή 

καταγραφή (ή άλλως, εφόσον υφίσταται ειδική σχετική συμφωνία, π.χ. σε 

συμμαχικές ασκήσεις, των μεταδόσεων που γίνονται στα κυκλώματα των φίλιων 

δυνάμεων) για την άντληση υλικού χρήσιμου για ή επ' ωφελεία της ασφαλείας 

των επικοινωνιών, ήτοι τον προσδιορισμό του βαθμού της ασφαλείας που 

επιτυγχάνεται κατά τις μεταδόσεις αυτές. Ειδικότερα, μεταξύ των στόχων της 

παρακολούθησης αναφέρονται (i) η ανάγκη παροχής συμβουλευτικής 

πληροφόρησης προς την προϊστάμενη αρχή (διοίκηση) σχετικά με τους κινδύνους 

ασφαλείας που προκύπτουν από την εκ μέρους της χρήση των συστημάτων 

μετάδοσης, (ii) η βελτίωση της ασφαλείας των επικοινωνιών και (iii) ο 

σχεδιασμός και η διενέργεια επιχειρήσεων παραπλανητικού χαρακτήρα στο 

δίκτυο των επικοινωνιών. 

Επίσης: Παρακολούθηση εξασφάλισης επικοινωνιών. 

573. 
Παραλλαγή 

[Camouflage] 

Η χρήση φυσικών ή τεχνητών υλικών σε προσωπικό, αντικείμενα ή τακτικές 

θέσεις με στόχο την πρόκληση σύγχυσης, την παραπληροφόρηση ή την αποφυγή 

του εχθρού. 

Βλπ. ακόμη: Αντιπαρατήρηση. 
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574. 
Παράλληλη δέσμη 

[Parallel sheaf] 

Στο πυροβολικό και τις υποστηρικτικές βολές από πολεμικά σκάφη, δέσμη στην 

οποία υφίσταται παραλληλία μεταξύ των επιπέδων (γραμμών) βολής όλων των 

πυροδοτούμενων πυρομαχικών. 

Βλπ. ακόμη: Ανοικτή δέσμη, Δέσμη, Ειδική δέσμη, Συγκλίνουσα δέσμη. 

575. 
Παράλληλο επιτελείο 

[Parallel staff] 

(ΝΑΤΟ) Επιτελείο, στο οποίο, για κάθε θέση, ορίζεται ένας αξιωματικός από 

κάθε χώρα ή υπηρεσία. Η εργασία των επιτελών γίνεται παράλληλα. 

Βλπ. ακόμη: Ενιαίο επιτελείο, Κοινό επιτελείο, Συνδυασμένο επιτελείο. 

576. 
Παραπλανητική κίνηση 

[Demonstration] 

Επίθεση ή επίδειξη δύναμης σε μέτωπο στο οποίο δεν επιδιώκεται τακτικός 

στόχος, για την παραπλάνηση του εχθρού. 

Βλπ. ακόμη: Αμφίβια παραπλανητική κίνηση, Εκτροπή, Επίθεση εκτροπής. 

577. 
Παρασύνθημα 

[Countersign] 

Η απάντηση σε μυστικό κωδικό αναγνώρισης. 

Βλπ. ακόμη: Απάντηση, Σύνθημα. 
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578. 
Παρατήρηση 

[Surveillance] 

Η συστηματική επόπτευση του εναέριου χώρου, των περιοχών επιφανείας ή των 

υποθαλάσσιων περιοχών, καθώς επίσης και σημείων, προσώπων ή αντικειμένων, 

με χρήση οπτικών, ακουστικών, ηλεκτρονικών, φωτογραφικών ή άλλων μέσων. 

Βλπ. ακόμη: Δορυφορική και πυραυλική παρατήρηση, Θαλάσσια παρατήρηση, 

Παρατήρηση αέρος. 

579. 
Παρατήρηση αέρος 

[Air surveillance] 

Η συστηματική επόπτευση του εναέριου χώρου, με χρήση ηλεκτρονικών, οπτικών 

ή άλλων μέσων, πρωτίστως για τον εντοπισμό και τον προσδιορισμό των 

κινήσεων αεροσκαφών και πυραύλων, φίλιων ή εχθρικών, στον υπό παρατήρηση 

εναέριο χώρο. 

Βλπ. ακόμη: Δορυφορική και πυραυλική παρατήρηση, Παρατήρηση. 

580. 
Παρατηρητής 

[Spotter] 

Πρόσωπο που σταθμεύει σε συγκεκριμένη περιοχή, για να εκτελεί παρατήρηση 

και να αναφέρει τα αποτελέσματα των βολών που εκτελούνται από σκάφη 

επιφανείας στο κέντρο ελέγχου/διοίκησης πυρός. Ο παρατηρητής μπορεί επίσης 

να αξιοποιηθεί για την κατάδειξη στόχων. 

581. 
Παρατηρητής τακτικής αεροπορίας 

[Tactical air observer] 

Αξιωματικός με εκπαίδευση παρατηρητή αεροπορίας, αρμοδιότητα του οποίου 

είναι η παρατήρηση από αεροσκάφους και η υποβολή αναφορών σε σχέση με την 

κίνηση και διάταξη των φίλιων και εχθρικών δυνάμεων, καθώς επίσης και σε 



 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β – ΣΗΜΑΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β3-175/276-375 

σχέση με την εδαφική διαμόρφωση, τις καιρικές συνθήκες και την υδρογραφία 

της περιοχής παρατήρησης και, τέλος, η εκτέλεση άλλων αποστολών, σύμφωνα 

με τις παρεχόμενες οδηγίες. 

582. 
Παρεμβολή αντανακλάσεως ραντάρ 

[Radar clutter] 

Ανεπιθύμητο σήμα, ηχώ ή εικόνες, στον καθοδικό σωλήνα, που παρεμβάλλονται 

στην παρατήρηση των επιθυμητών σημάτων. 

583. 
Περιβάλλον εδάφους αεράμυνας 

[Air defence ground environment] 

Το δίκτυο περιοχών εποπτείας ραντάρ και τα κέντρα διοίκησης και ελέγχου σε 

ένα συγκεκριμένο θέατρο επιχειρήσεων, το οποίο χρησιμοποιείται για τον τακτικό 

έλεγχο των επιχειρήσεων αεράμυνας. 

584. 
Περίγραμμα 

[Neatliness] 

Οι γραμμές που οριοθετούν το κυρίως τμήμα ενός χάρτη - κατά κανόνα 

παράλληλοι και μεσημβρινοί. 

585. 
Περιγραφή προμήθειας 

[Purchase description] 

Έγγραφο που περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες ενός 

στοιχείου, μίας υπηρεσίας ή ενός υλικού που απαιτείται για την κάλυψη των 

ελαχίστων αναγκών μίας κρατικής υπηρεσίας. Χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχει 

προδιαγραφή ή όταν δεν απαιτούνται επακριβείς προδιαγραφές για την προμήθεια 

από τις στρατιωτικές διοικήσεις ή από το Υπουργείο Άμυνας. 
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586. 
Περιγραφή στόχου 

[Target description] 

Στην υποστήριξη βολών πυροβολικού και ναυτικού, στοιχείο της διαταγής βολής 

το οποίο περιγράφει την εγκατάσταση, το προσωπικό, τον εξοπλισμό ή τη 

δραστηριότητα που πρόκειται να βληθεί. 

587. 
Περιορισμένος πόλεμος 

[Limited war] 

Ένοπλη, μη γενικευμένη, πολεμική σύγκρουση χωρίς συμβάντα, στην οποία 

συμμετέχουν ανοικτά οι ένοπλες δυνάμεις δύο ή περισσοτέρων χωρών. 

588. 
Περιορισμοί εναέριου χώρου 

[Airspace restrictions] 

Ειδικά περιοριστικά μέτρα, που εφαρμόζονται σε τμήματα (τομείς) εναερίου 

χώρου με συγκεκριμένες διαστάσεις. 

589. 
Περιοχή αεράμυνας 

[Air defence area] 

Ειδικά καθορισμένος εναέριος χώρος, εντός του οποίου σχεδιάζεται και 

παρέχεται κάλυψη αεράμυνας. Στις ΗΠΑ, εναέριος χώρος με καθοριζόμενες από 

την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία διαστάσεις, εντός του οποίου απαιτείται η 

ύπαρξη αεροπορικής επιχειρησιακής ικανότητας, για τη διασφάλιση της εδαφικής 

ακεραιότητας σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης αεράμυνας. 
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590. 
Περιοχή αρχικής προσέγγισης 

[Initial approach area] 

Περιοχή καθορισμένου εύρους που βρίσκεται μεταξύ του αμέσως προηγούμενου 

σταθερού σημείου πλοήγησης ή της "νεκράς" θέσης αναγνώρισης και μεταξύ είτε 

της εγκατάστασης που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση προσέγγισης δι' 

οργάνων, είτε ενός σημείου που συσχετίζεται με την εγκατάσταση αυτή και 

χρησιμοποιείται για την οριοθέτηση της ολοκλήρωσης της φάσης αρχικής 

προσέγγισης. 

591. 
Περιοχή δράσης αεράμυνας 

[Air defence action area] 

Εδαφική έκταση και ο υπερκείμενος αυτής εναέριος χώρος, εντός του οποίου 

δίδεται, κατά κανόνα, προτεραιότητα σε φίλια αεροσκάφη ή σε βλήματα 

εδάφους-αέρος, σε επιχειρήσεις με φύση διαφορετική από τη φύση των 

επιχειρήσεων, υπό ορισμένες συνθήκες. 

Βλπ. ακόμη: Περιοχή επιχειρήσεων αεράμυνας. 

592. 
Περιοχή δύναμης κάλυψης 

[Covering force area] 

Η περιοχή εμπρός από το εμπρόσθιο άκρο της περιοχής μάχης έως το μέτωπο των 

θέσεων που έχουν δοθεί στις δυνάμεις κάλυψης. Στην περιοχή αυτή οι δυνάμεις 

κάλυψης εκτελούν τους ρόλους τους. 

593. 
Περιοχή εκτέλεσης τακτικών επιχειρήσεων 

[Tactical operations area] 

Η περιοχή που περικλείεται μεταξύ της γραμμής συντονισμού της υποστήριξης 

πυρός και της μετόπισθεν ευρισκόμενης περιοχής επιχειρήσεων, όπου απαιτείται 

μέγιστη ευελιξία στη χρήση του εναέριου χώρου, με στόχο την επίτευξη μίας 
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αποστολής. Το όριο της μετόπισθεν ευρισκόμενης περιοχής επιχειρήσεων 

βρίσκεται, κατά κανόνα, μέσα ή κοντά στο πίσω όριο των τακτικών μονάδων 

μετώπου. 

594. 
Περιοχή ελέγχου 

[Control area] 

Ελεγχόμενος εναέριος χώρος, εκτεινόμενος προς τα επάνω, από ένα 

συγκεκριμένο ύψος από την επιφάνεια της Γης. 

Βλπ. ακόμη: Αεροδιάδρομος, Ελεγχόμενος εναέριος χώρος, Ζώνη ελέγχου, 

Τερματική περιοχή ελέγχου. 

595. 
Περιοχή ελέγχου εναέριου χώρου 

[Airspace control area] 

Εναέριος χώρος, ο οποίος ορίζεται πλευρικά από τα όρια της περιοχής διεξαγωγής 

επιχειρήσεων. Η περιοχή ελέγχου του εναέριου χώρου μπορεί να διαιρείται σε 

υπο-περιοχές ελέγχου εναέριου χώρου. 

596. 
Περιοχή επιχειρήσεων αεράμυνας 

[Air defence operations area] 

Περιοχή, και ο υπερκείμενος αυτής εναέριος χώρος, εντός των οποίων 

καθορίζονται διαδικασίες με στόχο την ελαχιστοποίηση της παρεμβολής μεταξύ 

των επιχειρήσεων αεράμυνας και των λοιπών επιχειρήσεων. Η περιοχή 

επιχειρήσεων αεράμυνας μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα 

κατωτέρω στοιχεία: περιοχή δράσης αεράμυνας, περιοχή αναγνώρισης 

αεράμυνας, προστατευτική κάλυψη (φραγή) πυρός. 

Βλπ. ακόμη: Ζώνη αναγνώρισης αεράμυνας, Ζώνη θετικής αναγνώρισης και 

πληροφόρησης ραντάρ, Περιοχή δράσης αεράμυνας. 
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597. 
Περιοχή μάχης 

[Combat area] 

Οριοθετημένη περιοχή (αέρος, ξηράς ή θάλασσας) που καθορίζεται για την 

αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση της παρεμβολής μεταξύ των φίλιων δυνάμεων 

που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μάχης. 

Βλπ. ακόμη: Ζώνη μάχης. 

598. 
Περιοχή πληροφόρησης πτήσεων 

[Flight Information Region] 

Εναέριος χώρος συγκεκριμένων διαστάσεων, εντός του οποίου διατάσσεται μία 

υπηρεσία πληροφόρησης πτήσεων και προειδοποίησης. 

Βλπ. ακόμη: Κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, Κέντρο ελέγχου περιοχής. 

 Αρκτικ.: FIR. 

599. 
Περιοχή προφύλαξης 

[Caution area] 

Εναέριος χώρος καθορισμένων διαστάσεων, εντός του οποίου δύνανται να 

υφίστανται περιορισμοί στην πτήση αεροσκαφών, σε συγκεκριμένους χρόνους. 

600. 
Περιοχή σημάτων 

[Signal area] 

Περιοχή σε αεροδρόμιο που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση σημάτων 

εδάφους. 

Επίσης: Περιοχή σηματοδότησης. 
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601. 
Περίπολος μάχης 

[Combat patrol] 

Στις χερσαίες δυνάμεις, τακτική μονάδα που αποσπάται από τον κυρίως 

σχηματισμό, με στόχο την ανεξάρτητη επιτέλεση επιχειρησιακού ρόλου 

(προστασίας του μετώπου, των πλευρών ή των μετόπισθεν του κυρίως σώματος 

ενός σχηματισμού). 

Βλπ. ακόμη: Αεροπορική περίπολος μάχης, Αναγνωριστική περίπολος. 

602. 
Περιφέρεια αεράμυνας 

[Air defence division] 

Γεωγραφική διαίρεση μίας περιοχής αεράμυνας. 

Βλπ. ακόμη: Τομέας αεράμυνας. 

603. 
Πηγή 

[Source] 

1. Πρόσωπο, αντικείμενο ή δραστηριότητα απ' όπου λαμβάνεται πληροφόρηση 

κατασκοπευτικής αξίας. 2. Σε μυστικές επιχειρήσεις, πρόσωπο (εν προκειμένω, 

πράκτορας), κατά κανόνα ξένος υπήκοος, που χρησιμοποιείται σε μία 

κατασκοπευτική δραστηριότητα. 3. Σε ανακριτικές δραστηριότητες, οποιοδήποτε 

πρόσωπο το οποίο παρέχει πληροφόρηση κατασκοπευτικής αξίας, είτε 

γνωρίζοντας είτε όχι ότι η παρεχόμενη από μέρους του πληροφόρηση πρόκειται 

να χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση κατασκοπευτικής δραστηριότητας. Στο 

πλαίσιο αυτό, ως ελεγχόμενη πηγή νοείται μία πηγή που βρίσκεται στη διακριτική 

χρηστική ευχέρεια ή υπό τον έλεγχο των ασκούντων την κατασκοπευτική 

δραστηριότητα και γνωρίζει ότι η πληροφορία την οποία παρέχει πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση της κατασκοπευτικής δραστηριότητας. Μία 

μη ελεγχόμενη πηγή είναι ένα πρόσωπο που συμβάλλει εθελοντικά με την παροχή 

πληροφόρησης, εν γνώσει του ή εν αγνοία του ότι η παρεχόμενη πληροφόρηση 
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πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση κατασκοπευτικής 

δραστηριότητας. 

Βλπ. ακόμη: Πληροφοριοδότης. 

604. 
Πίνακας διαθεσιμότητας αποβατικών σκαφών 

[Landing craft availability table] 

Καταγραφή, σε πίνακα, του τύπου και του αριθμού των αποβατικών σκαφών που 

καθίστανται διαθέσιμα από κάθε πλοίο της νηοπομπής μεταφοράς. Ο πίνακας 

αυτός αποτελεί τη βάση της κατανομής των αποβατικών σκαφών για την κίνηση 

προς την ακτή. 

605. 
Πίνακας κατανομής αποβατικών σκαφών και αμφιβίων οχημάτων 

[Landing craft and aphibious vehicle assignment table] 

Πίνακας, στον οποίο αναφέρεται η κατανομή προσωπικού και υλικού σε κάθε 

αποβατικό σκάφος και αμφίβιο όχημα, καθώς επίσης και η κατανομή των 

αμφιβίων οχημάτων και των αποβατικών σκαφών κατά (αποβατικά) κύματα, για 

την κίνηση προς την ξηρά. 

606. 
Πίνακας στοιχείων στόχων 

[Target array] 

Γραφική αναπαράσταση των εχθρικών δυνάμεων, του προσωπικού και των 

εγκαταστάσεών τους σε συγκεκριμένη επιχειρησιακή κατάσταση, συνοδευόμενη 

από ανάλυση των στόχων. 

607. 
Πιστοποίηση ασφαλείας 

[Security certification] 

(ΗΠΑ) Πιστοποίηση που εκδίδεται από αρμόδια εθνική αρχή, αναφέρουσα ότι 

έχει γίνει η δέουσα διερεύνηση των στοιχείων που αφορούν σε ένα πρόσωπο και 
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ότι το εν λόγω πρόσωπο δύναται να προσπελαύνει διαβαθμισμένο υλικό, μέχρι το 

επίπεδο που αναφέρεται στο έγγραφο πιστοποίησης. 

608. 
Πλευρική διαδρομή 

[Lateral route] 

Διαδρομή, εν γένει παράλληλη προς το μέτωπο της περιοχής μάχης, η οποία 

διατρέχει ή τροφοδοτεί αξονικές διαδρομές. 

Επίσης: Παράλληλη διαδρομή. 

Βλπ. ακόμη: Διαδρομή. 

609. 
Πλήρης έλεγχος 

[Full command] 

Η στρατιωτική αρμοδιότητα και ευθύνη ενός ανώτερου αξιωματικού να εκδίδει 

διαταγές απευθυνόμενες προς τους υφισταμένους του. Καλύπτει κάθε πτυχή των 

στρατιωτικών επιχειρήσεων και της διοίκησης και υφίσταται μόνον στο 

εσωτερικό εθνικών (κατά ΝΑΤΟ) υπηρεσιών. Ο όρος διοίκηση, όπως 

χρησιμοποιείται διεθνώς, παραπέμπει σε μικρότερο βαθμό αρμοδιότητας όταν 

αναφέρεται σε εθνικό επίπεδο. Συνεπεία τούτου, οι διοικητές του ΝΑΤΟ δεν 

έχουν πλήρη έλεγχο των δυνάμεων που τούς εκχωρούνται. Τα κράτη, όταν 

διαθέτουν δυνάμεις τους στο ΝΑΤΟ, αναθέτουν (εκχωρούν) μόνον την 

επιχειρησιακή διοίκηση ή τον επιχειρησιακό έλεγχο επί των δυνάμεών τους 

αυτών. 

Βλπ. ακόμη: Διοίκηση. 

610. 
Πληροφορία 

[Information] 

1. Σε όρους κατασκοπευτικής χρήσης, αναξιολόγητο υλικό, οιουδήποτε 

περιεχομένου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή προϊόντων 

κατασκοπείας. 2. Η σημασία την οποία ένα φυσικό πρόσωπο αποδίδει σε 
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δεδομένα, με χρήση των γνωστών συμβάσεων που χρησιμοποιούνται για την 

αναπαράστασή τους. 

Επίσης: Πληροφόρηση. 

Βλπ. ακόμη: Κύκλος κατασκοπείας. 

611. 
Πληροφορία άμεσης εκμετάλλευσης 

[Current intelligence] 

1. Πληροφορίες κατασκοπείας κάθε τύπου και μορφής, με άμεσο ενδιαφέρον, οι 

οποίες μεταδίδονται συνήθως χωρίς τις απαιτούμενες για την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης και ερμηνείας τους καθυστερήσεις. 2. Πληροφορίες κατασκοπείας 

που ανταποκρίνονται στην υφιστάμενη κατάσταση, στρατηγικής ή τακτικής 

σημασίας. 

Επίσης: Τρέχουσα πληροφορία κατασκοπείας. 

Βλπ. ακόμη: Βασική κατασκοπεία, Κατασκοπεία. 

612. 
Πληροφορία κατασκοπείας ασφαλείας 

[Security intelligence] 

Πληροφορία κατασκοπευτικής φύσης, αναφερόμενη στην ταυτότητα, το δυναμικό 

και τις προθέσεις θεωρούμενων ως εχθρικών οργανισμών ή ατόμων που 

συμμετέχουν ή δύνανται να συμμετάσχουν σε ενέργειες κατασκοπείας, 

δολιοφθοράς ή πράξεις ανατρεπτικού ή τρομοκρατικού χαρακτήρα. 

Επίσης: Κατασκοπεία ασφαλείας. 

Βλπ. ακόμη: Αντικατασκοπεία, Ασφάλεια, Κατασκοπεία. 
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613. 
Πληροφορία κρυπτογραφίας 

[Cryptographic information] 

Κάθε πληροφορία η οποία περιγράφει ουσιωδώς τις κρυπτογραφικές τεχνικές και 

διαδικασίες που χρησιμοποιούνται σε κρυπτογραφικά συστήματα και διατάξεις, ή 

τις λειτουργίες και δυνατότητές τους, καθώς και το σύνολο του κρυπτοϋλικού. 

614. 
Πληροφορίες κατασκοπείας πολιτικής άμυνας 

[Civil defence intelligence] 

(ΗΠΑ) Το προϊόν της συλλογής και της αξιολόγησης πληροφοριών 

αναφερομένων σε όλες τις πτυχές της κατάστασης που επικρατεί στις Ηνωμένες 

Πολιτείες και τα εδάφη της, θεωρούμενα ως δυνητικούς ή πραγματικούς στόχους 

οιασδήποτε εχθρικής επίθεσης. Στη φάση που προηγείται της επίθεσης, η 

κατασκοπεία πολιτικής άμυνας περιλαμβάνει τα μέτρα εκτάκτου ανάγκης τα 

οποία λαμβάνονται και τις εκτιμήσεις της ετοιμότητας των πληθυσμών. Σε 

περίπτωση πραγματικής επίθεσης, περιλαμβάνει την περιγραφή των συνθηκών 

που επικρατούν στη βλαπτόμενη περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στην έκταση των 

ζημιών, στη διασπορά τους, και στις εκτιμήσεις των απωλειών και των 

διατιθέμενων πόρων. Το προϊόν της κατασκοπείας αξιοποιείται από τις πολιτικές 

και στρατιωτικές αρχές στη διαμόρφωση αποφάσεων, στη διεξαγωγή 

επιχειρήσεων και στη συνέχιση των λειτουργιών σχεδιασμού. 

615. 
Πληροφορίες κατασκοπείας πυρηνικού ενδιαφέροντος 

[Radiation intelligence] 

Πληροφορίες που προέρχονται από τη συλλογή και την ανάλυση στοιχείων μη 

φερόντων πληροφορίες, τα οποία αντλούνται από την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια 

που εκπέμπεται μη ηθελημένα από συσκευές, εξοπλισμό και συστήματα του 

αντιπάλου. Στην ως άνω ηλεκτρομαγνητική ενέργεια δεν περιλαμβάνεται η 

παραγόμενη από την έκρηξη ατομικών/πυρηνικών όπλων. 
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616. 
Πληροφορίες μάχης 

[Combat information] 

Μη αξιολογημένα δεδομένα, που συλλέγονται από τον τακτικό διοικητή, ή που 

παρέχονται κατ' ευθείαν σε αυτόν, τα οποία, λόγω του μικρού χρόνου αξίας τους 

ή της κρισιμότητας της κατάστασης στην οποία αφορούν, δεν είναι δυνατόν να 

υποστούν εγκαίρως επεξεργασία ούτως ώστε να καταστούν τακτικές πληροφορίες 

κατασκοπείας, για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τακτικής πληροφόρησης του 

αποδέκτη τους. 

Βλπ. ακόμη: Πληροφορία. 

617. 
Πληροφοριοδότης 

[Informant, Informer] 

1. Πρόσωπο το οποίο, συνειδητά ή ασύνειδα, παρέχει πληροφόρηση σε έναν 

πράκτορα, σε μία μυστική υπηρεσία ή στην αστυνομία. 2. Στην υποβολή 

εκθέσεων και αναφορών, πρόσωπο το οποίο παρέσχε συγκεκριμένη 

πληροφόρηση και αναφέρεται ως πηγή. 

Βλπ. ακόμη: Πηγή. 

618. 
Πλοίο αεράμυνας 

[Air defence ship] 

Σκάφος, με επιχειρησιακή ευθύνη την αεράμυνα σε συγκεκριμένο χώρο. 

619. 
Πλοίο επιχειρησιακής αεροπορικής καθοδήγησης 

[Fighter direction ship] 

Πλοίο εξοπλισμένο και επανδρωμένο με στόχο την καθοδήγηση των 

επιχειρήσεων μαχητικών αεροσκαφών. 

Βλπ. ακόμη: Σκάφος πληροφόρησης μάχης. 
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620. 
Πολεμική ετοιμότητα πολιτών 

[Civilian preparedness for war] 

Όλα τα στρατιωτικού ή πολιτικού χαρακτήρα μέτρα που λαμβάνονται και όλα τα 

μέσα που διατίθενται σε περίοδο ειρήνης, σε εθνικό και συμμαχικό επίπεδο, και 

επιτρέπουν σε ένα έθνος να επιβιώσει σε περίπτωση εχθρικής επίθεσης και να 

συμβάλει αποτελεσματικότερα στην κοινή πολεμική προσπάθεια. 

621. 
Πολεμική κατάσταση εκτάκτου ανάγκης 

[Emergency in war] 

(ΝΑΤΟ) Απρόβλεπτη επιχειρησιακή κατάσταση, εκτυλισσόμενη σε περιορισμένη 

χωρική έκταση, η οποία προκαλείται από επιδείνωση, σε σημείο κρισιμότητας, 

των επιχειρήσεων μάχης και η οποία απαιτεί άμεση ειδική παρέμβαση των 

επικεφαλής των εθνικών και συμμαχικών διοικήσεων. Η ύπαρξη των συνθηκών 

που δικαιολογούν κήρυξη μίας τέτοιας κατάστασης προσδιορίζεται από το 

συμμαχικό διοικητή, που έχει την επιχειρησιακή ευθύνη της ως άνω χωρικής 

έκτασης, σε συνεργασία με τον εκάστοτε εθνικό διοικητή. 

622. 
Πολιτικές αναταραχές 

[Civil disturbances] 

Βλ. Εσωτερικές καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. 

623. 
Πολιτικές μεταφορές 

[Civil transportation] 

Η μετακίνηση προσώπων, αγαθών ή ταχυδρομείου με χρήση πολιτικών 

εγκαταστάσεων και των απαραιτήτων για την επίτευξη της εν λόγω μετακίνησης 

πόρων. Στη λειτουργία αυτή περιλαμβάνεται και η αποθήκευση αγαθών άλλων 

από προϊόντα γεωργίας και πετρελαίου, ενώ δεν περιλαμβάνονται οι μεταφορές 
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που γίνονται ή που ελέγχονται από στρατιωτικές δυνάμεις, καθώς και οι αγωγοί 

πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

624. 
Πολιτικές υποθέσεις 

[Civil affairs] 

Οι φάσεις των δραστηριοτήτων ενός διοικητή, οι οποίες καλύπτουν τη σχέση 

μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων και των πολιτικών αρχών και του λαού σε 

μία φίλη χώρα ή περιοχή ή σε μία κατεχόμενη χώρα ή περιοχή, όταν σε αυτήν 

βρίσκονται στρατιωτικές δυνάμεις. Οι πολιτικές υποθέσεις περιλαμβάνουν, 

μεταξύ άλλων: (α) θέματα που αναφέρονται στη σχέση μεταξύ των στρατιωτικών 

δυνάμεων που σταθμεύουν σε μία χώρα ή περιοχή και των πολιτικών αρχών και 

του λαού αυτής της χώρας ή περιοχής και περιλαμβάνουν, κατά κανόνα, την 

εξασφάλιση ορισμένων λειτουργιών από τις στρατιωτικές αρχές ή την άσκηση 

ορισμένης αρμοδιότητας που υπό κανονικές συνθήκες ασκείται από την τοπική 

κυβέρνηση. Η σχέση μπορεί να υφίσταται προ της έναρξης της στρατιωτικής 

δράσης, να γεννάται στη διάρκεια της εκτέλεσής της ή μετά από αυτήν, σε χρόνο 

κατά τον οποίο λαμβάνουν χώρα εχθροπραξίες ή υφίστανται άλλες καταστάσεις 

ανάγκης, εμφανείς ή νοούμενες και (β) στρατιωτική διακυβέρνηση: η μορφή αυτή 

της διοίκησης, μέσω της οποίας μία δύναμη κατοχής ασκεί την εκτελεστική, 

νομοθετική και δικαστική εξουσία στο κατεχόμενο έδαφος. 

Βλπ. ακόμη: Φάσεις στρατιωτικής διακυβέρνησης. 

625. 
Πολιτική άμυνα 

[Civil defence] 

Α. (ΗΠΑ) Κάθε δραστηριότητα και μέτρο που σχεδιάζεται και πραγματοποιείται 

με στόχο: 1. Την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στον τοπικό πληθυσμό που 

προξενούνται ή που θα μπορούσαν να προξενηθούν από εχθρική επίθεση στο 

έδαφος της χώρας. 2. Την αντιμετώπιση των άμεσων και επειγουσών 

καταστάσεων τις οποίες θα μπορούσε να προξενήσει μία τέτοια επίθεση. 3. Την 

επείγουσα επαναφορά των ζωτικής σημασίας λειτουργιών κοινωφελούς 
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χαρακτήρα και εγκαταστάσεων που υφίστανται καταστροφή ή ζημιά στη διάρκεια 

μίας τέτοιας επιθέσεως. Β. (ΝΑΤΟ) Κινητοποίηση, οργάνωση και κατεύθυνση 

του πληθυσμού, με σκοπό την ελαχιστοποίηση, με χρήση παθητικών μέτρων, των 

επιπτώσεων μίας εχθρικής ενέργειας σε όλες τις πτυχές της ζωής των πολιτών. 

626. 
Πολιτική αναταραχή 

[Civil disturbance] 

Ομαδικές ενέργειες ή ομαδική βία και αναταραχή που λειτουργούν βλαπτικά στη 

δημόσια τάξη και ασφάλεια. 

627. 
Πολιτική ελέγχου εκπομπών 

[Emission control policy] 

(ΝΑΤΟ) Η πολιτική του καθορισμού των επιτρεπόμενων ηλεκτρομαγνητικών και 

ακουστικών εκπομπών. 

628. 
Πολιτική λογοκρισία 

[Civil censorship] 

Λογοκρισία ασκούμενη στις πολιτικές επικοινωνίες, όπως στην επικοινωνία 

μηνυμάτων, τη διακίνηση εντύπου υλικού ή και φιλμ που εισέρχονται, εξέρχονται 

ή διακινούνται σε περιοχές κατειλημμένες ή ελεγχόμενες από ένοπλες δυνάμεις. 

629. 
Πολιτική υπόθεση 

[Civil affair] 

Κάθε θέμα που άπτεται των σχέσεων, σε περιόδους πολέμου, μεταξύ του διοικητή 

μίας ενόπλου δύναμης και του πληθυσμού και των κυβερνήσεων, σε περιοχές 

όπου χρησιμοποιείται η ως άνω δύναμη. Το θέμα επιλύεται ή επιδιώκεται να 

επιλυθεί με αμοιβαία, επίσημη ή άλλου χαρακτήρα, συμφωνία. 
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630. 
Πολιτικό λυκαυγές 

[Civil twilight] 

Βλ. Λυκαυγές. 

631. 
Πολιτικό όχημα στρατιωτικής χρήσης 

[Commercial vehicle] 

Όχημα, το οποίο αν και έχει σχεδιαστεί για την κάλυψη πολιτικών αναγκών, 

επιλέγεται από τις υφιστάμενες γραμμές παραγωγής, για την κάλυψη 

συγκεκριμένων στρατιωτικών αναγκών. 

632. 
Πολιτικός κρατούμενος 

[Civilian internee] 

1. Πολίτης που κρατείται σε περίοδο ένοπλης σύρραξης ή κατοχής, για λόγους 

ασφαλείας, για τη διασφάλιση της προστασίας του, ή ως κατηγορούμενος για 

τέλεση αδικήματος κατά της ελέγχουσας δύναμης. 2. Όρος που χρησιμοποιείται 

ως σημαίνον προσώπων που κρατούνται και προστατεύονται σύμφωνα με τη 

Συνθήκη της Γενεύης για την Προστασία των πολιτών σε περίοδο πολέμου, της 

12ης Αυγούστου 1949. 

Βλπ. ακόμη: Αιχμάλωτος πολέμου. 

633. 
Πολύτιμο φορτίο 

[Valuable cargo] 

Φορτίο το οποίο πιθανόν να αποκτήσει αξία σε μετέπειτα φάση του πολέμου. 

Βλπ. ακόμη: Φορτίο. 
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634. 
Πόροι υποστήριξης συστήματος κινητικότητας 

[Mobility system support resources] 

Οι πόροι που απαιτούνται για: (α) τη συμπλήρωση των δυνάμεων αεροπορικής 

και θαλάσσιας μεταφοράς, (β) την εκτέλεση λειτουργιών που σχετίζονται ευθέως 

με την προέλευση, την επεξεργασία ή την ολοκλήρωση μίας απαίτησης κίνησης. 

635. 
Ποσότητα νέφωσης 

[Cloud amount] 

Το ποσοστό μίας εναέριας περιοχής που καλύπτεται από νέφωση. 

636. 
Πραγματικός χρόνος 

[Real time] 

1. Η απουσία χρονικής υστέρησης, εάν δεν ληφθεί υπ' όψιν ο απαιτούμενος για τη 

μετάδοση της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας χρόνος (μεταδίδεται με την ταχύτητα 

του φωτός, βλ. σχετικό λ.), από τη στιγμή κατά την οποία λαμβάνει χώρα ένα 

συμβάν, έως τη στιγμή της γνωστοποίησής του ή της λήψης των σχετικών 

δεδομένων επικοινωνίας σε διαφορετικό χωρικό σημείο. 2. Στην ηλεκτρονική 

επεξεργασία δεδομένων (που λαμβάνει, π.χ. χώρα σε συστήματα ραντάρ, ελέγχου 

αεράμυνας, διοικητικής ενημέρωσης, ανάλυσης στρατηγικού ή επιχειρησιακού 

χώρου κ.λπ.) η εκτέλεση των απαραίτητων λειτουργιών επεξεργασίας σε χρόνο 

που θεωρείται αμελητέος συγκριτικά με την αξία και εκμεταλλευσιμότητα της 

εξαγόμενης από το σύστημα επεξεργασίας πληροφορίας. Στην περίπτωση αυτή, η 

πληροφορία καλείται "πραγματικού χρόνου". 

Βλπ. ακόμη: Σχεδόν πραγματικός χρόνος. 
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637. 
Πρόβλεψη δυνάμεων 

[Force sourcing] 

Ο εντοπισμός του πραγματικού αριθμού και της σύνθεσης των μονάδων, των 

σημείων προέλευσής τους, των λιμένων επιβίβασής τους και των 

χαρακτηριστικών της κίνησής τους, όπως απαιτείται για την κάλυψη των, 

χρονικώς ιεραρχημένων, απαιτήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό μίας 

υποστηριζόμενης στρατιωτικής διοίκησης. 

638. 
Προβολική απεικόνιση στοιχείων πτήσης 

[Head-up display] 

Απεικόνιση πληροφοριών πτήσης, πλοήγησης, οπλικών συστημάτων (προσβολής 

στόχου) και άλλων πληροφοριών, η οποία υπερτίθεται στο οπτικό πεδίο του 

χειριστή ενός μαχητικού αεροσκάφους. 

Βλπ. ακόμη: Απεικόνιση οριζόντιας κατάστασης. 

639. 
Πρόγραμμα ετοιμότητας βιομηχανικού δυναμικού 

[Industrial preparedeness programme] 

Σχέδια, ενέργειες ή μέτρα για τη μεταστροφή της ασκούμενης σε καιρό ειρήνης 

δραστηριότητας του βιομηχανικού δυναμικού μίας χώρας, κρατικού ή ιδιωτικού, 

σε δραστηριότητα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, για την υποστήριξη της 

επιδίωξης εθνικών στόχων σε στρατιωτικό επίπεδο. Περιλαμβάνει μέτρα 

βιομηχανικής ετοιμότητας όπως ο εκσυγχρονισμός, η επέκταση και η διατήρηση 

των παραγωγικών εγκαταστάσεων και των βοηθητικών προς αυτές στοιχείων και 

υπηρεσιών. 
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640. 
Προγραμματισμένες δυνάμεις 

[Programmed forces] 

(ΗΠΑ) Οι δυνάμεις που κατανέμονται σε κάθε έτος του πενταετούς αμυντικού 

προγράμματος. Περιλαμβάνουν τις κύριες δυνάμεις μάχης και τακτικής 

υποστήριξης, από τις οποίες αναμένεται η εκτέλεση των στόχων της εθνικής 

πολιτικής, λαμβάνοντας υπ' όψιν τους περιορισμούς της δημοσιονομίας, του 

ανθρώπινου δυναμικού, κ.ο.κ. 

Βλπ. ακόμη: Δύναμη ελάχιστου κινδύνου, Δύναμη σχεδιασμού, Ενδιάμεσο 

επίπεδο σχεδιασμού δυνάμεων, Τρέχουσα δύναμη. 

641. 
Προειδοποίηση πυρηνικού πλήγματος 

[Nuclear strike warning] 

Προειδοποίηση για επικείμενη προσβολή, με χρήση πυρηνικών όπλων, από φίλιες 

δυνάμεις ή για πιθανολογούμενη εχθρική πυρηνική προσβολή. 

642. 
Προκάλυψη 

[Masking] 

Σε περιβάλλον ηλεκτρονικού πολέμου, η χρήση πρόσθετων πομπών για την 

απόκρυψη του χωρικού εντοπισμού της πηγής ή/και των στόχων μίας 

συγκεκριμένης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

643. 
Προκεχωρημένη αερομεταφορά τραυματιών 

[Forward aeromedical evacuation] 

Η φάση αυτή της εκκένωσης του πεδίου της μάχης, κατά την οποία παρέχεται 

αερομεταφορά των ασθενών (τραυματιών) μεταξύ σημείων ευρισκομένων στο 

πεδίο της μάχης, από το πεδίο της μάχης έως το πρώτο σημείο παροχής ιατρικής 

βοήθειας και προς μετέπειτα σημεία νοσηλείας, εντός της ζώνης της μάχης. 
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644. 
Προκεχωρημένη αεροπορική ιατρική βάση 

[Aeromedical staging unit] 

Ιατρική μονάδα που διαχειρίζεται κλίνες μεταφερόμενων ασθενών ευρισκόμενες 

σε ή κοντά σε βάσεις ή διαδρόμους απο-προσγείωσης αεροσκαφών που 

υποδέχεται, διοικεί, επεξεργάζεται, παρέχει μεταφορές εδάφους, τροφοδοσία και 

περιορισμένη ιατρική βοήθεια σε ασθενείς που εισέρχονται σε ή που εξέρχονται 

από σύστημα αεροδιακομιδών. 

645. 
Προκεχωρημένη θέση ελέγχου αεροπορίας 

[Forward air control post] 

Κινητή εγκατάσταση συστήματος ραντάρ ελέγχου τακτικής αεροπορίας, που 

υπόκειται στο κέντρο ελέγχου και αναφοράς. Εναλλακτικά, θέση που 

χρησιμοποιείται για τη διεύρυνση μίας καλυπτόμενης από ραντάρ έκτασης και 

τον έλεγχο της προκεχωρημένης περιοχής μάχης. 

646. 
Προκεχωρημένη περιοχή 

[Forward area] 

Περιοχή ευρισκόμενη κοντά στο χώρο διεξαγωγής της μάχης. 

647. 
Προκεχωρημένο σημείο οπλισμού και ανεφοδιασμού καυσίμων 

[Forward arming and refuelling point] 

Προσωρινή εγκατάσταση η οποία οργανώνεται, εξοπλίζεται και αναπτύσσεται 

από έναν διοικητή αεροπορικής δύναμης, κατά κανόνα εντός της κυρίας περιοχής 

διεξαγωγής μάχης που βρίσκεται πλησιέστερα στην περιοχή επιχειρήσεων απ' ό,τι 

η περιοχή υπηρεσίας μάχης της αεροπορικής μονάδας, με αντικείμενο την παροχή 

των απαραιτήτων ποσοτήτων καυσίμου και οπλισμού, για χρήση από τις μονάδες 

αεροπορικού ελιγμού που συμμετέχουν στη μάχη. Το προκεχωρημένο σημείο 
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οπλισμού και ανεφοδιασμού καυσίμων επιτρέπει στα μαχητικά αεροσκάφη να 

ανεφοδιάζονται, και ταυτόχρονα να επανοπλίζονται, σε σύντομο χρόνο. 

Αρκτικ.: FARP. 

648. 
Προκεχωρημένος παρατηρητής 

[Forward observer] 

Παρατηρητής που επιχειρεί με τις δυνάμεις του μετώπου και έχει εκπαιδευτεί να 

προσαρμόζει τις βολές εδάφους ή θαλάσσης και να διοχετεύει πληροφορίες επί 

του πεδίου της μάχης προς τα μετόπισθεν. Εάν στο θέατρο των επιχειρήσεων δεν 

υπάρχει (προκεχωρημένος) παρατηρητής αεροπορίας, ο προκεχωρημένος 

παρατηρητής μπορεί επίσης να ασκεί έλεγχο επί των επιδρομών αεροπορικής 

υποστήριξης. 

Βλπ. ακόμη: Παρατηρητής. 

649. 
Προκεχωρημένος παρατηρητής αεροπορίας 

[Forward air controller] 

(ΗΠΑ) Αξιωματικός (της ΠΑ), μέλος της ομάδας επαφής ελέγχου τακτικής 

αεροπορίας, η αρμοδιότητα του οποίου είναι ο έλεγχος, από ένα προκεχωρημένο 

σημείο της ξηράς ή από αέρος, των αεροσκαφών που εκτελούν εγγύς αεροπορική 

υποστήριξη των χερσαίων στρατευμάτων. 

650. 
Πρόκληση 

[Challenge] 

Οιαδήποτε διαδικασία η οποία εκτελείται από μία μονάδα ή ένα πρόσωπο με 

στόχο την εξακρίβωση του εχθρικού ή του φίλιου χαρακτήρα ή της ταυτότητας 

ενός τρίτου. 

Επίσης: Κλήση. 

Βλπ. ακόμη: Απάντηση, Παρασύνθημα, Σύνθημα. 
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651. 
Προληπτική συντήρηση 

[Preventive maintenance] 

1. Η μέριμνα και η συντήρηση στοιχείων εξοπλισμού από προσωπικό, για τη 

διατήρηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων σε ικανοποιητικό επίπεδο 

λειτουργίας. Εξασφαλίζεται με συστηματική επιθεώρηση, ανίχνευση και 

επιδιόρθωση (επανόρθωση) τυχόν δυσλειτουργιών και αστοχιών, πριν από την 

εκδήλωσή τους ή πριν από την εξέλιξή τους σε σοβαρό πρόβλημα. 

2. Συστηματική ή/και προγραμματισμένη λειτουργία συντήρησης, που στοχεύει 

στη μείωση της πιθανότητας αστοχίας ή δυσλειτουργίας στοιχείων του 

εξοπλισμού. 

Βλπ. ακόμη: Διορθωτική συντήρηση. 

652. 
Προληπτικός πόλεμος 

[Preventive war] 

Πόλεμος που κηρύσσεται επί τη βάσει της πεποίθησης ότι μία πολεμική σύρραξη, 

αν και όχι αμέσως επαπειλούμενη, είναι αναπόφευκτη και ότι, συνεπώς, η 

καθυστέρηση της κήρυξης του πολέμου διογκώνει το μέγεθος του κινδύνου. 

653. 
Προμήθεια 

[Purchase] 

Η προμήθεια στοιχείων ή υπηρεσιών, ακόμη και μέσω ανταλλαγής. 

Επίσης: Αγορά. 

Βλπ. ακόμη: Κοινή προμήθεια, Συνεργατική προμήθεια. 

654. 
Προοδευτική βολή πυροβολικού 

[Creeping barrage] 

Τύπος φράγματος πυρός, στο οποίο η βολή από όλες τις συμμετέχουσες μονάδες 

παραμένει στην ίδια σχετική θέση, αυξανόμενη κατά βήματα μίας γραμμής. 
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Επίσης: Προοδευτική βολή όλμων. 

655. 
Προσδετήρας φορτίου 

[Cargo sling] 

Ιμάντας, αλυσίδα ή άλλο παρεμφερές υλικό που προορίζεται για τη συγκράτηση 

φορτίου όταν αυτό πρόκειται να αναρτηθεί, να καταβιβαστεί ή να ανυψωθεί. 

656. 
Πρόσκτηση 

[Collection , Αcquisition] 

Η λήψη πληροφοριών με οποιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης 

παρακολούθησης, της επικοινωνίας με επίσημες υπηρεσίες ή της συγκέντρωσης 

από επίσημες, ανεπίσημες ή δημόσιες πηγές. 

Επίσης: Συλλογή. 

657. 
Προστασία C3 

[C3-protection] 

Βλ. Αντίμετρα διοίκησης, ελέγχου και επικοινωνιών. 

658. 
Προστατευτική κάλυψη πυρός 

[Firepower umbrella] 

Περιοχή καθορισμένων διαστάσεων, ορίζουσα το σύνορο του εναερίου χώρου 

εντός του οποίου μπορεί να υπάρξει προσβολή αεροσκαφών από αντιαεροπορικά 

πυρά σκαφών, ή εντός του οποίου καθορίζονται ειδικές διαδικασίες για την 

αναγνώριση και επιχειρησιακή δράση των φίλιων αεροσκαφών. 

Επίσης: Φράγμα πυρός. 

Βλπ. ακόμη: Περιοχή δράσης αεράμυνας. 
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659. 
Προσχεδιασμένη πυρηνική υποστήριξη 

[Preplanned nuclear support] 

Πυρηνική υποστήριξη στο θέατρο επιχειρήσεων, σχεδιαζόμενη εκ των προτέρων. 

Βλπ. ακόμη: Άμεση πυρηνική υποστήριξη, Πυρηνική υποστήριξη. 

660. 
Προσχέδιο 

[Draft plan] 

Σχέδιο, του οποίου το πρόπλασμα (αρχικό κείμενο) έχει συνταχθεί από ένα 

στρατηγείο και συμφωνηθεί με τις διοικήσεις των λοιπών στρατηγείων στα οποία 

αναφέρεται και είναι έτοιμο προς προώθηση στις αρμόδιες υπηρεσίες άλλων 

κρατών (εφόσον υφίσταται σχετική επιχειρησιακή ανάγκη για εκ μέρους τους 

ανάληψη δράσης προς υποστήριξη των στόχων του σχεδίου) για περαιτέρω 

επεξεργασία. Το προσχέδιο μπορεί να αποτελέσει τη βάση μελλοντικού 

σχεδιασμού, εκτέλεσης ασκήσεων ή ανάληψης επιχειρησιακής δράσης, σε 

περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. 

Βλπ. ακόμη: Αρχικό προσχέδιο, Επιχειρησιακό σχέδιο, Συντονισμένο προσχέδιο, 

Τελικό σχέδιο. 

661. 
Προσωπικός ραδιοφάρος εντοπισμού 

[Personal locator beacon] 

Ραδιοφάρος εντοπισμού εκτάκτου ανάγκης, με δυνατότητα αμφίδρομης 

φωνητικής επικοινωνίας, ο οποίος φέρεται από τα μέλη πληρωμάτων 

αεροσκαφών και εκπέμπει σήματα σημείου θέσης, προς υποβοήθηση των 

επιχειρήσεων αναζήτησης και διάσωσης. 

Βλπ. ακόμη: Ραδιοφάρος εντοπισμού εκτάκτου ανάγκης, Ραδιοφάρος εντοπισμού 

σημείου πτώσης. 
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662. 
Προτεραιότητα εκτάκτου ανάγκης 

[Emergency priority] 

Κατηγορία αιτήματος για εκτέλεση άμεσης αεροπορικής αποστολής, που 

ιεραρχείται υψηλότερα από οιαδήποτε άλλη προτεραιότητα, π.χ. εχθρική 

παρείσφρηση. 

Βλπ. ακόμη: Αίτημα άμεσης αεροπορικής αποστολής, Προτεραιότητα εκτάκτου 

ανάγκης. 

663. 
Προτεραιότητα στόχων 

[Target priority] 

Ομαδοποίηση στόχων, με επισήμανση της ενδεικνυόμενης σειράς-ιεραρχίας 

προσβολής. 

664. 
Πρότυπο 

[Standard] 

Επακριβώς οριζόμενη τιμή, φυσική οντότητα ή αφηρημένη έννοια, που 

υιοθετείται και καθορίζεται ως αποτέλεσμα ιεραρχικής απόφασης, συνήθειας ή 

συναίνεσης μεταξύ των εν γένει ενδιαφερομένων μερών και χρησιμοποιείται ως 

σημείο αναφοράς, μοντέλο ή κανόνας στην ποσοτική ή ποιοτική αξιολόγηση ή 

στον προσδιορισμό πρακτικών ή διαδικασιών και, μετέπειτα, στην αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων αυτών. Σταθερός μετροδείκτης ποσότητας ή ποιότητας. 

665. 
Πυκνομετρικό υψόμετρο 

[Density altitude] 

Δείκτης ατμοσφαιρικής πυκνότητας, εκφραζόμενος σε μέτρο ύψους ως προς την 

κανονική ατμοσφαιρική πυκνότητα. 
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666. 
Πυρ κατόπιν αιτήσεως 

[Call fire] 

Πυρά κατά συγκεκριμένου στόχου, εκτοξευόμενα κατόπιν σχετικού αιτήματος 

της υποστηριζόμενης μονάδας. 

667. 
Πυρά εγγύς υποστήριξης 

[Close supporting fire] 

Πυρά κατά εχθρικών στρατευμάτων, όπλων ή θέσεων τα οποία, εξαιτίας της 

εγγύτητάς τους, συνιστούν την αμεσότερη και σοβαρότερη απειλή για την 

υποστηριζόμενη μονάδα. 

Βλπ. ακόμη: Πυρά υποστήριξης. 

668. 
Πυρά κάλυψης 

[Covering fire] 

1. Πυρά που χρησιμοποιούνται για την προστασία στρατευμάτων, όταν 

βρίσκονται εντός της εμβέλειας ελαφρών όπλων του εχθρού. 2. Σε αμφίβια 

οπλικά συστήματα, πυρά που εκτοξεύονται πριν από την απόβαση για την 

κάλυψη προπαρασκευαστικών επιχειρήσεων, όπως υποβρύχιες καταστροφές ή 

ναρκαλίευση. 

669. 
Πυρά κατά εχθρικών όπλων 

[Counterfire] 

Πυρά που στοχεύουν στην καταστροφή ή την εξουδετέρωση των όπλων του 

εχθρού. Περιλαμβάνουν τα πυρά αντιπυροβολικού, τα πυρά αντιβομβαρδισμού 

και τα πυρά κατά εχθρικών όλμων. 
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670. 
Πυρά υποστήριξης 

[Supporting fire] 

Τα πυρά που εκτοξεύονται από τις μονάδες υποστήριξης, για να συνδράμουν ή να 

υποστηρίξουν μία μονάδα εν ώρα μάχης. 

Βλπ. ακόμη: Πυρά εγγύς υποστήριξης. 

671. 
Πυρηνική ακτινοβολία 

[Nuclear radiation] 

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και ακτινοβολία σωματιδίων που εκπέμπεται από 

πυρήνες ατόμων σε διάφορες πυρηνικές διεργασίες. Υπό το πρίσμα των οπλικών 

συστημάτων, σημαντικά θεωρούνται τα σωματίδια άλφα και βήτα, οι ακτίνες 

Γάμμα και τα ουδετερόνια. Κάθε τύπος πυρηνικής ακτινοβολίας είναι ιοντίζουσα 

ακτινοβολία. Εν τούτοις, η σχέση αυτή δεν είναι αμφίδρομη. Για παράδειγμα, οι 

ακτίνες Χ θεωρούνται ιοντίζουσα ακτινοβολία, όχι όμως και πυρηνική, 

δεδομένου ότι δεν προέρχονται από πυρήνες ατόμων. 

672. 
Πυρηνική δύναμη 

[Nuclear power] 

Η χρήση του όρου δεν είναι ορθή εάν δεν συνοδεύεται από κατάλληλο 

προσδιοριστικό (στρατιωτική, πολιτική). 

Βλπ. ακόμη: Μη στρατιωτική πυρηνική δύναμη, Στρατιωτική πυρηνική δύναμη. 

673. 
Πυρηνική ισορροπία 

[Nuclear stalemate] 

Έννοια που περιγράφει μία κατάσταση στην οποία η σχετική ισχύς των 

αντιπάλων πυρηνικών δυνάμεων συνθέτει ισοδύναμη αποτρεπτική ισχύ κατά της 

χρήσης πυρηνικών δυνάμεων. 
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674. 
Πυρηνική υποστήριξη 

[Nuclear support] 

Η χρήση πυρηνικών οπλικών συστημάτων κατά εχθρικών δυνάμεων, προς 

υποστήριξη αεροπορικών, χερσαίων και ναυτικών επιχειρήσεων που διεξάγονται 

από φίλιες δυνάμεις. 

Βλπ. ακόμη: Άμεση πυρηνική υποστήριξη, Προσχεδιασμένη πυρηνική 

υποστήριξη. 

675. 
Πυρηνικός αντιδραστήρας 

[Nuclear reactor] 

Εγκατάσταση στην οποία γίνεται χρήση σχάσιμων υλικών σε μία αυτο-

διατηρούμενη αλυσιδωτή αντίδραση (πυρηνική σχάση) για την παραγωγή 

θερμότητας ή/και ακτινοβολίας, προς χρήση τόσο σε πρακτικές εφαρμογές, όσο 

και στην έρευνα και εξέλιξη. 

676. 
Πυρηνικός κίνδυνος εκτάκτου ανάγκης 

[Emergency nuclear risk ] 

Βαθμός πυρηνικού κινδύνου, του οποίου η αναμενόμενη επίπτωση μπορεί να 

προξενήσει προσωρινή κατάσταση πανικού, ανθρώπινα θύματα ή και τα δύο, 

μειώνοντας σημαντικά τη μαχητική ικανότητα μίας μονάδας. 

Βλπ. ακόμη: Βαθμός πυρηνικού κινδύνου. 

677. 
Πυροτεχνικός μηχανισμός 

[Pyrotechnic mechanism] 

Μίγμα χημικών το οποίο αναφλεγόμενο μπορεί να προκαλέσει εξώθερμη 

αντίδραση για την παραγωγή φωτός, θερμότητας, καπνού, ήχου ή αερίου. Οι 

πυροτεχνικοί μηχανισμοί χρησιμοποιούνται επίσης σε εκρηκτικές διατάξεις, λόγω 
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του ότι ο χρόνος καύσης τους είναι γνωστός. Στο σημασιακό εύρος του όρου δεν 

περιλαμβάνονται τα προωθητικά και τα εκρηκτικά μέσα και υλικά. 

Βλπ. ακόμη: Υστέρηση πυροτεχνικού μηχανισμού. 

678. 
Ραδιοφάρος εντοπισμού εκτάκτου ανάγκης 

[Emergency locator beacon] 

Γενικός όρος, που προσδιορίζει το κάθε σύστημα ραδιοφάρου το οποίο 

χρησιμοποιείται για εντοπισμό, σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. 

Βλπ. ακόμη: Προσωπικός ραδιοφάρος εντοπισμού, Ραδιοφάρος εντοπισμού 

σημείου πτώσης. 

679. 
Ραδιοφάρος εντοπισμού σημείου πτώσης 

[Crash locator beacon] 

Ραδιοφάρος αυτόματου εντοπισμού σε περίπτωση ανάγκης, για τη συνδρομή των 

δυνάμεων που σπεύδουν προς αναζήτηση του χαμένου αεροσκάφους στον 

εντοπισμό του. 

Βλπ. ακόμη: Προσωπικός ραδιοφάρος εντοπισμού, Ραδιοφάρος εντοπισμού 

εκτάκτου ανάγκης. 

680. 
Ραντάρ 

[Radar] 

Συσκευή ραδιοανίχνευσης παρέχουσα πληροφόρηση σχετικά με την απόσταση, 

το αζιμούθιο ή και το ύψος των παρατηρούμενων αντικειμένων. 

681. 
Ραντάρ επιτήρησης μάχης 

[Combat surveillance radar] 

Ραντάρ, το οποίο σε κανονική λειτουργία εκτελεί συνεχή παρακολούθηση σε μία 

περιοχή μάχης. 
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682. 
ΡΒΧ άμυνα 

[NBC defence] 

Πυρηνική, βιολογική και χημική άμυνα, συλλογικά. Ο όρος δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο επιχειρήσεων επιθετικού χαρακτήρα. 

683. 
ΡΒΧ επιχείρηση 

[Chemical, biological and radiological operation] 

Όρος που χρησιμοποιείται συλλογικά για την αναφορά σε επιχειρήσεις στις 

οποίες γίνεται συνδυασμένη χρήση βιολογικών, χημικών και πυρηνικών όπλων. 

684. 
Ρύθμιση εικονολήπτη 

[Camera calibration] 

Ο καθορισμός της ρυθμισμένης εστιακής απόστασης, της θέσης του κύριου 

σημείου σε σχέση με τους δείκτες αναφοράς και την παραμόρφωση του φακού 

στο εστιακό επίπεδο του εικονολήπτη, με αναφορά στη συγκεκριμένη εστιακή 

απόσταση. 

Επίσης: Άνοιγμα φακού εικονολήπτη. 

685. 
Ρυθμισμένη εστιακή απόσταση 

[Calibrated focal length] 

Ρυθμισμένη τιμή της ισοδύναμης εστιακής απόστασης, υπολογισμένη κατά 

τρόπον ώστε να εξισώνονται οι θετικές και αρνητικές τιμές παραμόρφωσης σε 

ολόκληρο το πεδίο σάρωσης ενός εικονολήπτη. 
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686. 
Ρυθμισμένη ταχύτητα αέρος 

[Calibrated airspeed] 

Ενδεικνυόμενη ταχύτητα αέρος, διορθωμένη για την αντιστάθμιση σφαλμάτων 

των οργάνων και της εγκατάστασης. Αποκαλείται επίσης διορθωμένη ταχύτητα 

αέρος. 

687. 
Ρυθμισμένο ύψος 

[Calibrated altitude] 

Ενδεικνυόμενο ύψος, διορθωμένο για την αντιστάθμιση σφαλμάτων των οργάνων 

και της εγκατάστασης. 

688. 
Ρυθμός δόσης ακτινοβολίας 

[Radiation dose rate] 

Η δόση ακτινοβολίας (δοσολογία) που απορροφάται στη μονάδα χρόνου. Μία 

δόση ακτινοβολίας μπορεί να καθοριστεί για μία συγκεκριμένη μονάδα χρόνου 

(π.χ. Τ0+1 ώρα), οπότε και καλείται ρυθμός δόσης ακτινοβολίας Τ0+1. 

Βλπ. ακόμη: Δόση ακτινοβολίας. 

689. 
Ρυθμός εκκαθάρισης 

[Clearance rate] 

Η περιοχή που δύναται να εκκαθαριστεί ανά μονάδα χρόνου, σε μία ελάχιστη, 

δηλούμενη, ποσοστιαία εκκαθάριση, με χρήση συγκεκριμένων διαδικασιών 

επισήμανσης και εξουδετέρωσης ναρκών. 
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690. 
Ρυθμός λειτουργίας εικονολήπτη 

[Camera cycling rate] 

Η συχνότητα έκθεσης του εικονολήπτη, εκφραζόμενη σε κύκλους ανά 

δευτερόλεπτο. 

691. 
Σάρωση ελέγχου 

[Check sweeping] 

Στο ναυτικό ναρκοπόλεμο, σάρωση για τον έλεγχο της εξάλειψης, κατά την 

προηγούμενη ναρκαλίευση, όλων των αγκυροβολημένων ναρκών. 

692. 
Σειριακός σχηματισμός αεροπορικής αναχαίτισης 

[Combat trail] 

Σχηματισμός αεροπορικής αναχαίτισης, με διάταξη των αεροσκαφών σε σειρά (το 

ένα πίσω από το άλλο). Η διατήρηση της θέσης κάθε αεροσκάφους του 

σχηματισμού γίνεται είτε με την οπτική επαφή του με το επικεφαλής αεροσκάφος, 

είτε με καθοδήγηση από ραντάρ αέρος. 

693. 
Σήμα 

[Signal] 

1. Με αναφορά στα ηλεκτρονικά συστήματα, κάθε μεταδιδόμενος ηλεκτρικός 

παλμός. 2. Από επιχειρησιακή άποψη, τύπος μηνύματος, το κείμενο του οποίου 

αποτελείται από ένα ή περισσότερα γράμματα, λέξεις, χαρακτήρες, δείκτες 

σημάτων, οπτικές απεικονίσεις ή ειδικούς ήχους με προδιατεταγμένη σημασία, 

και μεταδίδεται με χρήση οπτικών, ακουστικών ή ηλεκτρικών μέσων. 



 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β – ΣΗΜΑΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β3-206/276-375 

694. 
Σημάδι παραλληλισμού 

[Collimating mark] 

Ένδειξη, σταθερά προσαρμοσμένη στο σώμα εικονολήπτη, που αποτυπώνει μία 

συγκεκριμένη εικόνα στο αρνητικό. Η εικόνα αυτή χρησιμοποιείται για τον 

προσδιορισμό της θέσης του οπτικού κέντρου ή του κυρίου σημείου του 

απεικονιζόμενου (λαμβανόμενου ως εικόνα) αντικειμένου. 

695. 
Σηματοδοτημένη διαδρομή 

[Signed route] 

Διαδρομή, κατά μήκος της οποίας μία μονάδα έχει τοποθετήσει σήματα 

κατευθύνσεως φέροντα το σύμβολο αναγνώρισης της μονάδας. Τα σήματα 

προορίζονται για χρήση μόνον από τη μονάδα και πρέπει να πληρούν τους 

κανονισμούς μετακινήσεων. 

Βλπ. ακόμη: Διαδρομή. 

696. 
Σημειακή ηλεκτρονική παρεμβολή 

[Spot jamming] 

Η πρόκληση ηλεκτρονικής (παρασιτικής) παρεμβολής σε συγκεκριμένο δίαυλο ή 

συχνότητα. 

Βλπ. ακόμη: Ηλεκτρονικός πόλεμος, Παρεμβολή. 

697. 
Σημείο αγκίστρωσης φορτίου 

[Cargo tie-down point] 

Σημείο, επί στρατιωτικού μέσου μεταφοράς, προοριζόμενο για την πρόσδεση 

διαφόρων μέσων ασφάλισης στοιχείων προς μεταφορά. 
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698. 
Σημείο αλλαγής στοχοδότησης 

[Crossover point] 

Η απόσταση σε μία περιοχή αερομαχιών, στην οποία ένας στόχος παύει να 

αποτελεί στόχο αναχαίτισης και καθίσταται στόχος βλήματος εδάφους-αέρα. 

699. 
Σημείο διασταύρωσης 

[Crossing area] 

Παρακείμενες διασταυρούμενες περιοχές, υπό τον έλεγχο ενός διοικητή. 

700. 
Σημείο διείσδυσης 

[Coast-in point] 

Το σημείο διεισδύσεως αποβατικών δυνάμεων, από την ακτή προς έναν στόχο ή 

σημείο άφιξης. 

701. 
Σημείο ελέγχου 

[Control point] 

1. Θέση, κατά μήκος μίας διαδρομής πορείας, στην οποία οι άνδρες σταθμεύουν 

για να λάβουν πληροφορίες και οδηγίες για τη ρύθμιση της τροφοδοσίας ή 

κίνησης. 2. Θέση που επισημαίνεται από νηοπομπή, πλοίο, αεροσκάφος, 

ηλεκτρονική συσκευή, εμφανές χαρακτηριστικό του εδάφους ή άλλο 

αναγνωρίσιμο αντικείμενο, στην οποία αποδίδεται ένα όνομα ή αριθμός, και η 

οποία χρησιμοποιείται ως βοήθημα πλοήγησης ή ελέγχου πλοίων, σκαφών, ή 

αεροσκαφών. 3. Σημείο εντοπιζόμενο με τοπογραφικές μεθόδους, στο οποίο 

αντιστοιχίζεται σημείο επί φωτογραφίας, ως σημείο ελέγχου, κατά τη σχεδίαση 

μωσαϊκών. 
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702. 
Σημείο λύσης νηοπομπής 

[Convoy dispersal point] 

Η θέση στην οποία λύεται μία νηοπομπή, και πέραν της οποίας κάθε πλοίο 

ακολουθεί ανεξάρτητο πλου. 

703. 
Σημείο προσέγγισης στόχου 

[Target approach point] 

Στις επιχειρήσεις αερομεταφοράς, σημείο ελέγχου πλοήγησης επάνω από το 

οποίο εκτελείται η τελική στροφή προς τη ζώνη ρίψης αλεξιπτωτιστών ή 

προσγείωσης. 

Βλπ. ακόμη: Αρχικό σημείο. 

704. 
Σημείο συγκέντρωσης αιχμαλώτων πολέμου 

[Prisoner of war collecting point] 

Καθορισμένη τοποθεσία σε προκεχωρημένη περιοχή μάχης, στην οποία 

συγκεντρώνονται οι αιχμάλωτοι, για επιτόπου εξέταση και ανάκριση, με στόχο τη 

συλλογή πληροφοριών άμεσης τακτικής αξίας, πριν από την περαιτέρω 

προώθησή τους σε χώρους συγκέντρωσης αιχμαλώτων. 

705. 
Σημείο συλλογής 

[Collecting point] 

Σημείο, το οποίο καθορίζεται για τη συγκέντρωση των τραυματιών, 

βραδυπορούντων φαλαγγών, ακινητοποιημένου ή αχρηστευμένου υλικού, υλικού 

περισυλλογής, κ.λπ. για προώθηση σε σταθμούς συλλογής ή εγκαταστάσεις των 

μετόπισθεν. 
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706. 
Σημείο συντονισμού 

[Coordinating point] 

Καθορισμένο σημείο στο οποίο, σε όλους τους τύπους μάχης, γειτονικές 

μονάδες/σχηματισμοί έρχονται σε επαφή για έλεγχο και συντονισμό. 

707. 
Σημείο φόρτωσης 

[Charging point] 

Σύνδεση επί αεροσκάφους ή στοιχείου αεροσκάφους, διαμέσου της οποίας το 

αεροσκάφος ή το στοιχείο του μπορεί να φορτωθεί με ένα συγκεκριμένο υλικό, 

π.χ. οξυγόνο, αέρα ή υδραυλικό ρευστό, κ.λπ. 

708. 
Σκάφη προτοποθέτησης 

[Maritime Prepositioning Ships] 

(ΗΠΑ) Ναυλωμένα από τη ναυτική διοίκηση πλοία με πολιτικό πλήρωμα, τα 

οποία οργανώνονται σε τρεις μοίρες και αναπτύσσονται κατά κανόνα προς τα 

εμπρός. Τα πλοία αυτά φορτώνονται με προτοποθετημένο εξοπλισμό και 

προμήθειες 30 ημερών, για την υποστήριξη τριών εκστρατευτικών ταξιαρχιών 

πεζοναυτών. 

Βλπ. ακόμη: Τάγμα διαχείρισης φορτίων πολεμικού ναυτικού. 

709. 
Σκάφος πληροφόρησης μάχης 

[Combat information ship] 

Καθοριζόμενο σκάφος, με αποστολή το συντονισμό των λειτουργιών 

επικοινωνίας μεταξύ των κέντρων πληροφόρησης μάχης των διαφόρων σκαφών 

που συμμετέχουν σε μία δύναμη, ούτως ώστε να αυξάνεται η συνολική 

παρεχόμενη πληροφόρηση μάχης. Το σκάφος αυτό είναι, κατά κανόνα, η 

ναυαρχίδα του επικεφαλής της ναυτικής δύναμης. 
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Βλπ. ακόμη: Αεροσκάφος επιχειρησιακής αεροπορικής καθοδήγησης, Πλοίο 

επιχειρησιακής αεροπορικής καθοδήγησης. 

710. 
Σποραδική καύση 

[Chuffing] 

Χαρακτηριστικός τρόπος λειτουργίας ορισμένων πυραύλων, στον οποίο η καύση 

του προωθητικού μέσου είναι διακεκομμένη και παράγει ακανόνιστο θόρυβο. 

711. 
Σταθμός αέρος 

[Air station] 

Στη φωτογραφομετρία, το σημείο του εναέριου χώρου που καταλαμβάνεται από 

το φωτογραφικό φακό κατά τη στιγμή της έκθεσης. 

712. 
Σταθμός απολύμανσης 

[Decontamination station] 

Κτήριο ή τοποθεσία με κατάλληλο εξοπλισμό και αρμόζουσα οργάνωση, για τον 

καθαρισμό και την απολύμανση προσωπικού και υλικού από χημικούς, 

βιολογικούς ή ραδιολογικούς επιμολυντικούς παράγοντες. 

713. 
Σταθμός εικονολήπτη 

[Camera station] 

Βλ. Σταθμός αέρος. 

714. 
Σταθμός κάθαρσης 

[Cleansing station] 

Βλ. Σταθμός απολύμανσης. 
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715. 
Στενή συνοδεία νηοπομπής 

[Convoy through escort] 

Τα σκάφη στενής συνοδείας νηοπομπής, που κατά κανόνα παραμένουν μαζί με τη 

νηοπομπή από το λιμένα συγκέντρωσης ώς το λιμένα άφιξης. 

716. 
Στίγμα 

[Checkpoint] 

1. Προκαθορισμένο σημείο στην επιφάνεια της Γης, που χρησιμοποιείται ως 

μέσον ελέγχου της κίνησης, ως στόχος καταγραφής για τη ρύθμιση του πυρός ή 

ως αναφορά εντοπισμού. 2. Κέντρο κρούσης: ένα σημείο πυρός. 3. Γεωγραφική 

θέση στην ξηρά ή στη θάλασσα, επάνω από την οποία είναι δυνατός ο εντοπισμός 

της θέσης ενός αεροσκάφους που εκτελεί πτήση, μέσω παρατήρησης ή με χρήση 

ηλεκτρικών μέσων. 4. Σημείο στο οποίο η στρατονομία ελέγχει την κίνηση των 

οχημάτων ή του πεζού προσωπικού, για την ενίσχυση των μέτρων ελέγχου της 

κυκλοφορίας, καθώς επίσης και για την επιβολή νόμων, διαταγών και 

κανονισμών. 

717. 
Στοιχεία υποστήριξης δυνάμεων μάχης 

[Combat service support elements] 

Τα στοιχεία αυτά, των οποίων πρωτεύουσα αποστολή είναι η παροχή 

υποστήριξης σε δυνάμεις μάχης ("μάχιμες δυνάμεις") και τα οποία δύνανται (ή 

προετοιμάζονται ώστε) να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στο θέατρο των 

επιχειρήσεων, στη διοίκηση ή στη διαμόρφωση μίας δύναμης μάχης, για τη 

διεξαγωγή επιχειρήσεων. 

Βλπ. ακόμη: Επιχειρησιακές δυνάμεις, Στρατεύματα. 



 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β – ΣΗΜΑΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β3-212/276-375 

718. 
Στοιχείο υποστήριξης ομάδας επαφής ελέγχου τακτικής αεροπορίας 

[Tactical air control party support team] 

(ΗΠΑ) Στρατιωτική μονάδα, που οργανώνεται για τη διάθεση τεθωρακισμένων 

οχημάτων ή/και οχημάτων ειδικής χρήσης και πληρωμάτων σε συγκεκριμένες 

ομάδες επαφής ελέγχου τακτικής αεροπορίας. 

719. 
Στοχοθέτηση 

[Targeting] 

Η διαδικασία της επιλογής στόχων και του καθορισμού των μέτρων 

αντιμετώπισής τους, με συνυπολογισμό των επιχειρησιακών απαιτήσεων και 

δυνατοτήτων των φίλιων δυνάμεων. 

720. 
Στόχος 

[Target] 

(ΝΑΤΟ) 1. Γεωγραφική περιοχή, σύμπλεγμα ή εγκατάσταση, της οποίας 

σχεδιάζεται η δέσμευση ή η καταστροφή, με χρήση στρατιωτικών δυνάμεων. 

2. Σε κατασκοπευτική χρήση, μία χώρα, περιοχή, εγκατάσταση, υπηρεσία ή 

πρόσωπο κατά του οποίου στρέφονται οι κατασκοπευτικές δραστηριότητες. 

3. Περιοχή οριζόμενη και αριθμοδοτούμενη για μελλοντική εκτέλεση βολής. 

5. Σε συστήματα ραντάρ: (α) εν γένει, κάθε διακριτό αντικείμενο το οποίο ανακλά 

ή αναμεταδίδει την εκπεμπόμενη από την πηγή του ραντάρ ενέργεια, 

(β) ειδικότερα, αντικείμενο αναζήτησης ή παρακολούθησης από σύστημα ραντάρ. 

721. 
Στόχος υπό δεσμευμένη καταστροφή 

[Reserved demolition target] 

Στόχος ο οποίος έχει επισημανθεί για καταστροφή, η οποία θα πρέπει πάντως να 

ελεγχθεί από διοίκηση συγκεκριμένου ιεραρχικού επιπέδου, επειδή συμβάλλει 

ζωτικά, υπό το πρίσμα του τακτικού ή/και στρατηγικού σχεδιασμού, ή εξαιτίας 
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της σπουδαιότητας του στόχου, αυτού καθεαυτού, ή επειδή η καταστροφή θα 

πρέπει να γίνει σε χώρο κοντά στις εγκαταστάσεις του εχθρού. 

Βλπ. ακόμη: Στόχος υπό καταστροφή. 

722. 
Στόχος υπό καταστροφή 

[Demolition target] 

Βλ. Στόχος υπό καταστροφή πλήρης φορτίου, Άφορτος στόχος υπό καταστροφή, 

Στόχος υπό δεσμευμένη καταστροφή. 

723. 
Στόχος υπό καταστροφή πλήρης φορτίου 

[Charged demolition target] 

Στόχος επί του οποίου έχουν τοποθετηθεί όλα τα εκρηκτικά φορτία και ο οποίος 

βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, δηλ. ασφαλείας ή οπλισμού. 

Βλπ. ακόμη: Στόχος υπό καταστροφή. 

724. 
Στρατεύματα 

[Troops] 

Γενικός όρος, που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του ένστολου 

στρατιωτικού προσωπικού. Κατά κανόνα, δεν προσδιορίζει στρατιωτικό 

προσωπικό που υπηρετεί σε ή που μετακινείται με πολεμικά σκάφη. 

Βλπ. ακόμη: Αερομεταφερόμενα στρατεύματα, Στρατεύματα υποστήριξης μάχης, 

Τακτικά στρατεύματα. 

725. 
Στρατεύματα διοικητικής μέριμνας 

[Service troops] 

Μονάδες, ο ρόλος των οποίων σχεδιάζεται ώστε να παρέχουν υπηρεσίες 

τροφοδοσίας, συντήρησης, μεταφορών, εκκένωσης και νοσηλείας, σύμφωνα με 
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τις σχετικώς διαμορφούμενες ανάγκες των αεροπορικών και χερσαίων δυνάμεων 

μάχης, με στόχο την αποτελεσματική εκτέλεση της αποστολής τους στη μάχη. 

Βλπ. ακόμη: Στρατεύματα. 

726. 
Στρατεύματα κάλυψης 

[Covering troops] 

Βλ. Δύναμη κάλυψης. 

727. 
Στρατεύματα μάχης 

[Combat troops] 

Οι μονάδες ή οι σχηματισμοί, των οποίων πρωταρχική αποστολή είναι η 

καταστροφή των εχθρικών στρατευμάτων ή/και εγκαταστάσεων. 

Βλπ. ακόμη: Στρατεύματα. 

728. 
Στρατεύματα σώματος στρατού 

[Corps troops] 

Στρατεύματα που συνδέονται σε σώμα στρατού, χωρίς όμως να αποτελούν 

μεραρχία του σώματος αυτού. 

729. 
Στρατεύματα υποστήριξης μάχης 

[Combat support troops] 

Μονάδες ή σχηματισμοί, των οποίων πρωτεύουσα αποστολή είναι η παροχή 

επιχειρησιακής συνδρομής στα στοιχεία μάχης. 

Βλπ. ακόμη: Στρατεύματα. 
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730. 
Στρατηγική 

[Strategy] 

Η τέχνη και η επιστήμη της ανάπτυξης και χρήσης πολιτικών, οικονομικών, 

ψυχολογικών και στρατιωτικών δυνάμεων, σύμφωνα με τις ανάγκες που 

ανακύπτουν σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης 

δυνατής υποστήριξης στην υιοθετούμενη πολιτική, για την αύξηση της 

πιθανότητας και των ευνοϊκών συνθηκών νίκης και τη μείωση της πιθανότητας 

ήττας. 

Βλπ. ακόμη: Εθνική στρατηγική, Στρατιωτική στρατηγική. 

731. 
Στρατηγική αερομεταφορά 

[Strategic air transport] 

Η μετακίνηση προσωπικού και υλικού δι' αέρος, σύμφωνα με ένα στρατηγικό 

σχέδιο. 

732. 
Στρατηγική αποστολή 

[Strategic mission] 

Αποστολή που στρέφεται κατά ενός ή περισσοτέρων στόχων, ή μίας ευρύτερης 

ακολουθίας επιλεγμένων στόχων, του εχθρού και αποσκοπεί στην προοδευτική 

καταστροφή και αποσύνθεση του πολεμικού δυναμικού του εχθρού και της 

προθετικότητάς του να εμπλακεί σε πολεμικές επιχειρήσεις. Στους στόχους του 

εχθρού μπορούν να περιλαμβάνονται τα κύρια παραγωγικά συστήματα, οι πηγές 

πρώτων υλών, τα θεωρούμενα ως "κρίσιμα" υλικά και αποθήκες υλικών, τα 

συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα συστήματα μεταφορών και 

επικοινωνιών και άλλα τέτοια συστήματα-στόχοι. Σε αντιδιαστολή προς τις 

τακτικές επιχειρήσεις, οι στρατηγικές επιχειρήσεις σχεδιάζονται με 

μακροπρόθεσμη προοπτική και όχι άμεση εφαρμοσιμότητα κατά του εχθρού και 

των στρατιωτικών δυνάμεών του. 
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733. 
Στρατηγική θεώρηση 

[Strategic concept] 

Η ακολουθία των ενεργειών που γίνεται αποδεκτή, ως αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης της στρατηγικής κατάστασης. Πρόκειται περί γενικής διατύπωσης 

του τι θα πρέπει να γίνει, αρκετά ευέλικτης ώστε να επιτρέπει τη χρήση της στη 

διαμόρφωση των (θεωρούμενων ως) απαραιτήτων μέτρων που απορρέουν από τη 

διατύπωση αυτή, σε στρατιωτικό, διπλωματικό, οικονομικό και ψυχολογικό 

επίπεδο ενεργειών. 

Επίσης: Στρατηγική αρχή. 

Βλπ. ακόμη: Βασική δέσμευση. 

734. 
Στρατηγική κινητικότητα 

[Strategic mobility] 

Η ικανότητα ανάπτυξης και διατήρησης στρατιωτικών δυνάμεων σε ολόκληρο 

τον κόσμο, προς υποστήριξη της εθνικής στρατηγικής (των ΗΠΑ). 

Βλπ. ακόμη: Κινητικότητα. 

735. 
Στρατηγική πληροφορία κατασκοπείας 

[Strategic intelligence] 

1. (ΗΠΑ) Πληροφορία κατασκοπείας που απαιτείται για τη διαμόρφωση 

πολιτικής και στρατιωτικού σχεδιασμού, σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Η 

στρατηγική πληροφορία κατασκοπείας διαφοροποιείται σημασιολογικά από την 

τακτική πληροφορία κατασκοπείας, πρωτίστως σε επίπεδο εφαρμογής, αν και 

μπορεί να διαφέρει και σε ό,τι αφορά το εύρος και την αναλυτικότητά της. 

2. (ΝΑΤΟ) Πληροφορία κατασκοπείας που απαιτείται για τη διαμόρφωση 

πολιτικής και στρατιωτικού σχεδιασμού, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Επίσης: Στρατηγική κατασκοπεία, Ασφάλεια στρατηγικών πληροφοριών. 

Βλπ. ακόμη: Τακτική πληροφορία κατασκοπείας. 
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736. 
Στρατηγική συγκέντρωση 

[Strategic concentration] 

Η συλλογή των ενδεικνυόμενων δυνάμεων σε περιοχές από τις οποίες σχεδιάζεται 

η έναρξη των επιχειρήσεων, με χρήση των δυνάμεων αυτών, κατά τρόπον ώστε η 

διάταξή τους να είναι η βέλτιστη δυνατή για την έναρξη της εφαρμογής του 

σχεδίου. 

737. 
Στρατηγικό πλεονέκτημα 

[Strategic advantage] 

Η συνολική σχετική θέση ισχύος αντιπάλων (κρατών, σχηματισμών, μονάδων, 

κ.ο.κ.) που επιτρέπει σε ένα κράτος ή σε μία ομάδα κρατών να ασκούν 

αποτελεσματικό έλεγχο επί της εξέλιξης μίας στρατιωτικής ή/και πολιτικής 

κατάστασης. 

738. 
Στρατηγικό υλικό 

[Strategic material] 

Υλικό που απαιτείται για την κάλυψη βασικών αναγκών σε περιόδους πολεμικής 

εγρήγορσης, του οποίου η προμήθεια σε επαρκή ποσότητα, ποιότητα ή εγκαίρως 

χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, εξαιτίας οποιουδήποτε λόγου. 

Κατά την έννοια αυτή, η πρόβλεψη για την προμήθεια του υλικού καθίσταται 

αναγκαία, πριν από την κήρυξη κατάστασης πολεμικού κινδύνου. 

739. 
Στρατηγικός αεροπορικός πόλεμος 

[Strategic air warfare] 

1. (ΗΠΑ) Διενέργεια αερομαχιών και διεξαγωγή υποστηρικτικών σε αυτές 

επιχειρήσεων, που σχεδιάζονται με στόχο την επίτευξη της προοδευτικής 

καταστροφής και αποσύνθεσης του πολεμικού δυναμικού του αντιπάλου, μέσω 

της συστηματικής άσκησης δύναμης σε επιλεγμένες ομάδες και ακολουθίες 
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στόχων ζωτικής σημασίας, μέχρι του σημείου στο οποίο ο εχθρός δεν θα έχει 

πλέον ικανότητα ή βούληση για διεξαγωγή πολέμου. Στους στόχους ζωτικής 

σημασίας του εχθρού μπορούν να περιλαμβάνονται τα κύρια παραγωγικά 

συστήματα, οι πηγές πρώτων υλών, τα θεωρούμενα ως "κρίσιμα" υλικά και 

αποθήκες υλικών, τα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα συστήματα 

μεταφορών και επικοινωνιών, οι συγκεντρώσεις (χωρικά και ποιοτικά) αδιάθετων 

στοιχείων των εχθρικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς και "συναφή" συστήματα-

στόχοι. 2. (ΝΑΤΟ) Αεροπορικές επιχειρήσεις που σχεδιάζονται με στόχο την 

προοδευτική καταστροφή του πολεμικού δυναμικού του εχθρού. 

740. 
Στρατηγικός πολεμικός σχεδιασμός 

[Strategic level of war] 

Το επίπεδο σχεδιασμού, στο οποίο ένα κράτος ή μία ομάδα κρατών καθορίζει 

τους εθνικούς ή συμμαχικούς στόχους ασφαλείας και αναπτύσσει και 

χρησιμοποιεί εθνικούς πόρους για την ικανοποίηση των στόχων αυτών. Στο 

επίπεδο αυτό, οι δραστηριότητες είναι εκείνες που προσδιορίζουν τους εθνικούς 

και συμμαχικούς στρατιωτικούς στόχους και τις ακολουθίες των πρωτοβουλιών, 

καθορίζουν τα όρια και αξιολογούν τους κινδύνους της χρήσης στρατιωτικών και 

άλλων μέσων ισχύος, αναπτύσσουν καθολικά ή επιχειρησιακά σχέδια πολέμου 

για την επίτευξη των στόχων αυτών και εξασφαλίζουν τη διάθεση ενόπλων 

δυνάμεων και άλλων πόρων σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό. 

Βλπ. ακόμη: Επιχειρησιακός πολεμικός σχεδιασμός, Τακτικός πολεμικός 

σχεδιασμός. 

741. 
Στρατηγικός χάρτης 

[Strategic map] 

Χάρτης σε μέση ή μικρότερη κλίμακα, που χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό 

επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεων, της συγκέντρωσης και 

της τροφοδοσίας των στρατευμάτων. 

Βλπ. ακόμη: Χάρτης. 
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742. 
Στρατιωτική δοκιμή 

[Troop test] 

Δοκιμή που διενεργείται στο πεδίο, με στόχο την αξιολόγηση επιχειρησιακών ή 

οργανωτικών αρχών, δογμάτων, τακτικών και τεχνικών ή με στόχο την επαύξηση 

των διαθέσιμων για το χρησιμοποιούμενο υλικό πληροφοριών. 

Βλπ. ακόμη: Δοκιμή λειτουργίας. 

743. 
Στρατιωτική δραστηριότητα πολιτικού χαρακτήρα 

[Military civic action] 

Η χρήση στρατιωτικών δυνάμεων σε έργα επ' ωφελεία του τοπικού πληθυσμού. 

Οι εν λόγω δυνάμεις προέρχονται, κατά βάση, από την περιοχή στην οποία 

εκτελούνται τα έργα. Τα τελευταία αναφέρονται σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η 

κατάρτιση, οι κατασκευές, η γεωργία, οι μεταφορές, οι επικοινωνίες, η υγεία, η 

υγιεινή και συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, βελτιώνοντας 

παράλληλα την εικόνα και τη θέση των στρατιωτικών δυνάμεων στον τοπικό 

πληθυσμό. Η χρήση δυνάμεων του στρατού των ΗΠΑ σε επιχειρήσεις τέτοιας 

φύσεως στο εξωτερικό, είναι συνηθέστατη. 

744. 
Στρατιωτική πυρηνική δύναμη 

[Military nuclear power] 

Κράτος που έχει στην κατοχή του πυρηνικά οπλικά συστήματα, η χρήση των 

οποίων βρίσκεται εντός των δυνατοτήτων του. 

Βλπ. ακόμη: Πυρηνική δύναμη. 
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745. 
Στρατιωτική στρατηγική 

[Military strategy] 

1. (ΗΠΑ) Η τέχνη και η επιστήμη της χρήσης ενόπλων δυνάμεων ενός έθνους για 

τη διασφάλιση των στόχων της εθνικής πολιτικής, μέσω της άσκησης δύναμης ή 

της απειλής για άσκηση δύναμης. 

Βλπ. ακόμη: Στρατηγική. 

746. 
Στρατόπεδο 

[Camp] 

Σύνολο σκηνών, υποστέγων ή άλλων καλυμμάτων που στήνονται προσωρινά για 

τη στέγαση στρατευμάτων, σε μονιμότερη όμως βάση από ό,τι ένας καταυλισμός. 

Μία στρατιωτική θέση, προσωρινή ή μόνιμη, μπορεί να αποκαλείται επίσης 

στρατόπεδο. 

747. 
Στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου 

[Prisoner of war camp] 

1. Στρατόπεδο ημι-μόνιμου χαρακτήρα, που δημιουργείται στη ζώνη 

επικοινωνιών ή στην εσωτερική ζώνη (στο εσωτερικό της χώρας) για τον 

εγκλεισμό και την πλήρη διεύθυνση των αιχμαλώτων πολέμου. Μπορεί είτε να 

λειτουργεί ανεξάρτητα, είτε να βρίσκεται στο εσωτερικό άλλων στρατιωτικών 

εγκαταστάσεων. 2. (ΝΑΤΟ) Εγκατάσταση προοριζόμενη για τον εγκλεισμό και 

την κράτηση των αιχμαλώτων πολέμου. 

748. 
Στρατόπεδο πολιτικών κρατουμένων 

[Civilian internee camp] 

Εγκατάσταση προοριζόμενη για τον εγκλεισμό και την κράτηση των πολιτικών 

κρατουμένων. 
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749. 
Συγκαλυμμένη επιχείρηση 

[Covert operation] 

Επιχείρηση σχεδιασμένη και εκτελούμενη κατά τρόπον ώστε να καλύπτει την 

ταυτότητα του κατευθύνοντος αυτή, ή να επιτρέπει σε αυτόν την απόκρυψη της 

ταυτότητάς του. Ο τύπος αυτός επιχείρησης διαφέρει από τις μυστικές 

επιχειρήσεις, κατά το ότι η έμφαση δίδεται στην απόκρυψη της ταυτότητας όχι 

της επιχείρησης, αλλά του κατευθύνοντος αυτή. 

750. 
Συγκάλυψη 

[Cover] 

(Στρατιωτική) Ενέργειες κάλυψης των πραγματικών προθέσεων, δυνατοτήτων, 

επιχειρήσεων και άλλων δραστηριοτήτων των φίλιων δυνάμεων, μέσω της 

παροχής μίας πιθανής μεν, ψευδούς δε, επεξήγησης των παρατηρήσιμων 

ενεργειών. 

751. 
Συγκέντρωση στόχων 

[Target concentration] 

Ομαδοποίηση στόχων, με βάση τη γεωγραφική τους εγγύτητα. 

Βλπ. ακόμη: Στόχος, Σύμπλεγμα στόχων. 

752. 
Συγκεντρωτικός έλεγχος 

[Centralised control] 

Στην αεράμυνα, η λειτουργία ελέγχου κατά την οποία ένα υψηλότερο κλιμάκιο 

δίδει άμεσες εντολές αναφερόμενες σε στόχους, σε μονάδες πυρός. 

Επίσης: Κεντρικός έλεγχος. 
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753. 
Συγκλίνουσα δέσμη 

[Converged sheaf] 

Η πλευρική κατανομή του πυρός, από δύο ή περισσότερες πηγές, κατά τρόπον 

ώστε τα επίπεδα βολής να τέμνονται σε συγκεκριμένο σημείο. 

Βλπ. ακόμη: Ανοικτή δέσμη, Δέσμη, Ειδική δέσμη, Παράλληλη δέσμη. 

754. 
Σύγκλιση 

[Convergence] 

Βλ. Συντελεστής σύγκλισης, Σύγκλιση χάρτη. 

755. 
Σύγκλιση χάρτη 

[Map convergence] 

Η γωνία μεταξύ δύο μεσημβρινών, σε έναν χάρτη ή σχέδιο. 

Βλπ. ακόμη: Σύγκλιση. 

756. 
Σύμβαση δαπανών 

[Cost contract] 

1. Σύμβαση η οποία προβλέπει την καταβολή στον ανάδοχο των επιτρεπτών 

δαπανών, στον προκαθοριζόμενο στη σύμβαση βαθμό, με τις οποίες βαρύνεται ο 

ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 2. Τύπος σύμβασης αποζημίωσης 

δαπανών, με βάση την οποία ο ανάδοχος δεν λαμβάνει αμοιβή. 

757. 
Σύμβαση δαπανών πλέον καθορισμένης αμοιβής 

[Cost-plus a fixed fee contract] 

Τύπος σύμβασης αποζημίωσης δαπανών, ο οποίος προβλέπει την καταβολή 

καθορισμένης αμοιβής στον ανάδοχο. Η καθορισμένη αμοιβή, αφού αποτελέσει 

αντικείμενο σχετικής διαπραγμάτευσης, δεν μεταβάλλεται με βάση το πραγματικό 
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κόστος, αλλά μπορεί να αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με μεταγενέστερες αλλαγές 

στο αντικείμενο και το εύρος της εργασίας ή των υπηρεσιών που πρόκειται να 

παρασχεθούν από τον ανάδοχο στο πλαίσιο της σύμβασης. 

758. 
Σύμβαση διαβαθμισμένου περιεχομένου 

[Classified contract] 

Οιαδήποτε σύμβαση, η οποία, κατά την εκτέλεσή της, απαιτεί ή πρόκειται να 

απαιτήσει πρόσβαση από τον ανάδοχο ή τους εργαζομένους του σε 

διαβαθμισμένες πληροφορίες. Μία σύμβαση μπορεί να θεωρείται 

"διαβαθμισμένου περιεχομένου", ακόμη και αν το κείμενό της, αυτό καθεαυτό, 

δεν φέρει διαβάθμιση. 

Επίσης: Διαβαθμισμένη σύμβαση. 

759. 
Σύμβαση επιμερισμού δαπανών 

[Cost sharing contract] 

Τύπος σύμβασης αποζημίωσης δαπανών, ο οποίος δεν προβλέπει καταβολή 

αμοιβής στον ανάδοχο, αλλά μόνον την αποζημίωσή του για συμπεφωνημένο 

τμήμα επιτρεπτών δαπανών. 

760. 
Σύμβαση Τυποποίησης ΝΑΤΟ 

[NATO Standardisation Agreement] 

Η καταγραφή μίας συμφωνίας μεταξύ ορισμένων ή όλων των κρατών μελών του 

ΝΑΤΟ, με αντικείμενο την υιοθέτηση παρεμφερούς ή όμοιου εξοπλισμού, 

οπλικών συστημάτων, εφοδίων και αποθεμάτων. Η αποδοχή από τα κράτη-μέλη 

των συμμαχικών δημοσιευμάτων που εκδίδονται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία 

Τυποποίησης αναφέρεται ως Σύμβαση Τυποποίησης. 

Βλπ. ακόμη: Τυποποίηση. 
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761. 
Συμβατικές δυνάμεις 

[Conventional forces] 

Οι δυνάμεις που δύνανται να διεξάγουν επιχειρήσεις, χωρίς χρήση πυρηνικών 

όπλων. 

762. 
Συμβατικό οπλικό σύστημα 

[Conventional weapon] 

Οπλικό σύστημα (ή όπλο) μη πυρηνικό, βιολογικό ή χημικό. 

Επίσης: Συμβατικός οπλισμός. 

763. 
Σύμπλεγμα στόχων 

[Target complex] 

Γεωγραφικώς ενιαία περιοχή, στην οποία παρατηρούνται συγκεντρώσεις στόχων. 

Βλπ. ακόμη: Στόχος. 

764. 
Συμφωνία πολιτικών υποθέσεων 

[Civil affairs agreement] 

Συμφωνία η οποία διέπει τη σχέση μεταξύ των συμμαχικών ενόπλων δυνάμεων 

που σταθμεύουν σε μία φίλη χώρα και των πολιτικών αρχών και του λαού της 

χώρας αυτής. 

Βλπ. ακόμη: Πολιτικές υποθέσεις. 

765. 
Σύνδεσμος 

[Cutout] 

Ενδιάμεσο πρόσωπο ή συσκευή που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ 

μελών μυστικής οργάνωσης. 
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766. 
Σύνδεσμος πληροφόρησης τακτικών δεδομένων τύπου Α 

[Tactical data information link-Α] 

Δικτυακός σύνδεσμος, στον οποίο κάθε μονάδα λειτουργεί ως σταθμός ελέγχου 

του δικτύου και επικοινωνεί με τις υπόλοιπες μονάδες μέσω συγκεκριμένων 

αναγνωριστικών κλήσης. Έπειτα από την επίτευξη επικοινωνίας και την 

εκατέρωθεν διακρίβωση των αναγνωριστικών κλήσης, η θεωρούμενη μονάδα 

μεταδίδει τα δεδομένα της στο δίκτυο. Με τον τρόπο αυτό, τα δεδομένα (ή οι 

πληροφορίες) φθάνουν στο σύνολο των μονάδων του δικτύου. Ο τύπος αυτός 

επικοινωνίας δεδομένων είναι άμεσος, χωρίς παρεμβολή αναμεταδοτών. 

Αρκτικ.: TADIL-A. 

767. 
Σύνδεσμος πληροφόρησης τακτικών δεδομένων τύπου Β 

[Tactical data information link-B] 

Ζεύξη σημειακής επικοινωνίας δεδομένων, μεταξύ δύο μονάδων ενός δικτύου. Η 

επικοινωνία και η λήψη των δεδομένων είναι αμφίδρομη και ταυτόχρονη. 

Αρκτικ.: TADIL-B. 

768. 
Συνδυασμένη δύναμη 

[Combined force] 

(ΝΑΤΟ) Στρατιωτική δύναμη που συντίθεται από δύο ή περισσότερες 

συμμαχικές δυνάμεις. 

769. 
Συνδυασμένη επιχείρηση 

[Combined operation] 

Επιχείρηση που διεξάγεται από δυνάμεις δύο ή περισσοτέρων συμμαχικών 

κρατών που συνδράμουν από κοινού στην επίτευξη μίας συγκεκριμένης 

αποστολής. 
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770. 
Συνδυασμένο αμυντικό δόγμα 

[Combined doctrine] 

Οι βασικές αρχές που διέπουν τη χρήση δυνάμεων από δύο ή περισσότερα κράτη, 

σε συνδυασμένη δράση, για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Το συνδυασμένο 

αμυντικό δόγμα κυρώνεται από τα συμμετέχοντα σε αυτό κράτη. 

Επίσης: Κοινό αμυντικό δόγμα. 

771. 
Συνδυασμένο επιτελείο 

[Combined staff] 

(ΝΑΤΟ) Επιτελείο που αποτελείται από προσωπικό δύο ή περισσοτέρων 

συμμαχικών κρατών. 

Βλπ. ακόμη: Ενιαίο επιτελείο, Κοινό επιτελείο, Παράλληλο επιτελείο. 

772. 
Συνδυασμός κυκλωμάτων 

[Circuitry] 

Σύμπλεγμα κυκλωμάτων, είτε διασυνδεδεμένων είτε επιτυγχανόντων σύνδεση 

μεταξύ συστημάτων. 

Επίσης: Σύνολο κυκλωμάτων. 

773. 
Συνδυασμός στοιχείων αποστολής - απαιτούμενης προσπάθειας 

[Combination mission/level of effort-oriented items] 

Στοιχεία για τα οποία ο υπολογισμός των απαιτήσεων βασίζεται σε κριτήρια που 

άπτονται τόσο της απαιτούμενης προσπάθειας όσο και της σχεδιαζόμενης 

αποστολής. 
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774. 
Συνδυαστικό κύκλωμα 

[Combination circuit] 

Στο ναρκοπόλεμο, κύκλωμα πυροδότησης, το οποίο για τη λειτουργία του απαιτεί 

ενεργοποίηση από δύο ή περισσότερες συνισταμένες διατάξεις, είτε ταυτόχρονα 

είτε σε προκαθορισμένη χρονική σειρά και απόσταση. 

Επίσης: Συνδυασμένο κύκλωμα. 

775. 
Συνδυαστικό κύκλωμα πυροδότησης 

[Combination firing circuit] 

Διάταξη που αποτελείται από δύο ανεξάρτητα συστήματα πυροδότησης, ένα 

μηχανικό και ένα ηλεκτρικό, και λειτουργεί με ενεργοποίηση κατά τρόπον ώστε η 

πυροδότηση του ενός συστήματος να προκαλεί έκρηξη όλων των φορτίων. 

Βλπ. ακόμη: Κύκλωμα διπλής πυροδότησης. 

776. 
Συνεργασία πολιτικών και στρατιωτικών αρχών 

[Civil-military co-operation] 

Όλες οι δραστηριότητες και όλα τα μέσα τα οποία διατίθενται σε διοικητές του 

ΝΑΤΟ και στις εθνικές πολιτικές ή στρατιωτικές αρχές, σε περίοδο πολέμου ή 

ειρήνης, και αναφέρονται στη σχέση μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων και της 

κυβέρνησης, του πληθυσμού ή των υπηρεσιών των περιοχών όπου σταθμεύουν, 

υποστηρίζονται ή αναπτύσσονται αυτές οι δυνάμεις. 

777. 
Συνεργατική προμήθεια 

[Collaborative purchase] 

Σύστημα προμηθειών με βάση το οποίο, κατά την προμήθεια συναφών υλικών, οι 

αγοραστές (που προέρχονται από δύο ή περισσότερα τμήματα) ανταλλάσσουν 

πληροφορίες σχετικά με τις προγραμματιζόμενες από αυτούς αγορές για να 

μειώσουν το μεταξύ τους ανταγωνισμό σε είδη που διατίθενται στην ίδια αγορά. 
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Βλπ. ακόμη: Προμήθεια. 

778. 
Συνεχής ηχώ 

[Clutter] 

Συνεχής ηχώ, νέφωση ή άλλη ατμοσφαιρική ηχώ σε σκόπευτρο ραντάρ. 

Βλπ. ακόμη: Παρεμβολή αντανακλάσεως ραντάρ. 

779. 
Συνθήκες ετοιμότητας για πολιτικές αναταραχές 

[Civil disturbance readiness conditions] 

Οι απαιτούμενες από τις στρατιωτικές δυνάμεις συνθήκες ετοιμότητας κατά την 

προετοιμασία για ανάπτυξη σε μία περιοχή, ως αντίδραση σε πραγματική ή 

επαπειλούμενη πολιτική αναταραχή. 

780. 
Συνθήκες προειδοποίησης αεράμυνας 

[Air defence warning conditions] 

Η, κατά το Υπ. Άμυνας των ΗΠΑ, διαίρεση της έκτασης μίας πιθανολογούμενης 

αεροπορικής επιδρομής, η οποία βασίζεται στον ακόλουθο κώδικα (με τον όρο 

περιφέρεια/τομέας αεράμυνας νοείται ότι καλύπτονται ναυτικές δυνάμεις 

επιφανείας ή και δυνάμεις που αναπτύσσονται στο μέτωπο των επιχειρήσεων, 

ανάλογα με την περίσταση): Κίτρινη προειδοποίηση αεράμυνας - είναι πιθανή η 

προσβολή από εχθρικά αεροσκάφη ή/και πυραύλους. Κατά την έννοια αυτή, τα 

εχθρικά αεροσκάφη ή/και πύραυλοι βρίσκονται εν πτήσει προσβολής ενός τομέα 

ή μίας περιφέρειας αεράμυνας ή (σε άλλη περίπτωση), άγνωστα αεροσκάφη ή/και 

πύραυλοι, που πιθανολογείται ότι είναι εχθρικά, βρίσκονται εν πτήσει προς ή 

υπερίπτανται ενός τομέα ή μίας περιφέρειας αεράμυνας. Κόκκινη προειδοποίηση 

αεράμυνας - επαπειλείται ή εξελίσσεται προσβολή από εχθρικά αεροσκάφη ή/και 

πυραύλους. Κατά την έννοια αυτή, τα εχθρικά αεροσκάφη ή/και οι πύραυλοι 

βρίσκονται εντός ενός τομέα ή μίας περιφέρειας αεράμυνας ή ίπτανται σε μικρή 

απόσταση από αυτόν/αυτήν, με υψηλή πιθανότητα εισόδου τους. Λευκή 
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προειδοποίηση αεράμυνας - δεν πιθανολογείται προσβολή από εχθρικά 

αεροσκάφη ή/και πυραύλους. Η κατάσταση "λευκής προειδοποίησης" μπορεί να 

κηρύσσεται πριν ή έπειτα από μία εκ των δύο προηγουμένων καταστάσεων 

(κίτρινης, κόκκινης). Η αρχική κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης αεράμυνας 

προσδιορίζει αυτομάτως μία συνθήκη προειδοποίησης αεράμυνας (κόκκινη ή 

κίτρινη), για τον έλεγχο ασφαλείας της εναέριας κυκλοφορίας. 

781. 
Σύνθημα 

[Password] 

Μυστική κωδική λέξη ή διακριτικό που χρησιμοποιείται ως απάντηση σε μία 

πρόκληση. 

Βλπ. ακόμη: Απάντηση, Παρασύνθημα, Πρόκληση. 

782. 
Συνοδεία νηοπομπής 

[Convoy escort] 

1. Πολεμικό (-ά) πλοίο (-α) ή αεροσκάφος (-η), με ευθύνη τη συνοδεία και 

προστασία νηοπομπής. 2. Συνοδεία φάλαγγας οχημάτων, για την προστασία της 

από διασπορά, καταστροφή ή σύλληψη. 

Επίσης: Συνοδεία φάλαγγας (οχημάτων). 

Βλπ. ακόμη: Νηοπομπή. 

783. 
Σύνορο de jure 

[De jure boundary] 

Διεθνές ή διοικητικό σύνορο, του οποίου αναγνωρίζονται η ύπαρξη και η 

νομιμότητα. 

Επίσης: Νομικό σύνορο. 
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784. 
Συντελεστής σύγκλισης 

[Convergence factor] 

Ο λόγος των γωνιών μεταξύ οιωνδήποτε δύο μεσημβρινών, προς την πραγματική 

μεταβολή του μήκους. 

Βλπ. ακόμη: Σύγκλιση. 

785. 
Συντελεστής συσχέτισης 

[Correlation factor] 

Ο λόγος της ένδειξης από μετρήσεις εδάφους προς την ένδειξη η οποία 

λαμβάνεται, σχεδόν ταυτόχρονα, από συγκεκριμένο ύψος παρατήρησης επί του 

ίδιου σημείου στο έδαφος. 

786. 
Συντεταγμένες 

[Coordinates] 

Γραμμικές ή γωνιακές τιμές που δείχνουν τη θέση την οποία καταλαμβάνει ένα 

σημείο σε ένα συγκεκριμένο σύστημα ή επίπεδο αναφοράς. Χρησιμοποιείται 

επίσης ως γενικός όρος για να δείξει το συγκεκριμένο επίπεδο ή σύστημα 

αναφοράς, π.χ. συντεταγμένες τετραγωνικού επιπέδου ή σφαιρικές 

συντεταγμένες. 

787. 
Συντονισμένη άσκηση 

[Coordinated exercise] 

Βλ. Άσκηση συντονιζόμενη από το συμβούλιο αρχηγών επιτελείων 
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788. 
Συντονισμένη βολή φωτισμού 

[Coordinated illumination fire] 

Τύπος βολής, ο οποίος συνδυάζει συντονισμένες βολές φωτισμού και βλημάτων 

υψηλής εκρηκτικότητας, για να φωτισθεί ο στόχος και η περιβάλλουσα περιοχή, 

μόνον κατά το χρόνο που απαιτείται για την παρατήρηση και την προσαρμογή 

των στοιχείων πυρός, βλημάτων υψηλής εκρηκτικότητας. 

789. 
Συντονισμένη ενιαία ώρα 

[Coordinated Universal Time] 

Βλ. Διεθνής ώρα, Μέση ώρα Γκρήνουιτς. 

790. 
Συντονισμένη επίθεση 

[Coordinated attack] 

Προσεκτικώς σχεδιασμένη και εκτελούμενη επιθετική ενέργεια, στην οποία 

χρησιμοποιούνται τα διάφορα στοιχεία μίας διοίκησης, κατά τρόπον ώστε να 

αξιοποιείται η ισχύς τους επιτυγχάνοντας το μέγιστο δυνατό συνολικό 

πλεονέκτημα, για τη διοίκηση. 

791. 
Συντονισμένο προσχέδιο 

[Coordinated draft plan] 

Σχέδιο δράσης, του οποίου προηγείται προσχέδιο συντονιζόμενο από τα 

συμμετέχοντα κράτη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μελλοντικό σχεδιασμό και 

ασκήσεις, δύναται δε να υλοποιηθεί σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. 

Βλπ. ακόμη: Αρχικό προσχέδιο, Επιχειρησιακό σχέδιο, Προσχέδιο, Τελικό 

σχέδιο. 
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792. 
Σύστημα Teleran 

[Teleran system] 

Σύστημα πλοήγησης, το οποίο: (α) κάνει χρήση επίγειου εξοπλισμού ραντάρ 

αναζήτησης, κατά μήκος ενός αεροδιαδρόμου, για τον εντοπισμό αεροσκαφών 

που ίπτανται κοντά ή επί αυτού του αεροδιαδρόμου, (β) μεταδίδει, με χρήση 

τηλεοπτικών μέσων, πληροφορίες που αναφέρονται στα αεροσκάφη αυτά, καθώς 

και άλλες πληροφορίες στο προσωπικό διακυβέρνησης καταλλήλως 

εξοπλισμένων αεροσκαφών και (γ) παρέχει πληροφόρηση προς το προσωπικό 

διακυβέρνησης, κατάλληλο για χρήση κατά την προσέγγιση για προσγείωση. 

793. 
Σύστημα δικτύου, αλυσίδας, κυψελών 

[Net, chain, cell system] 

Διάταξη μυστικής οργάνωσης, αποσκοπούσα ιδιαιτέρως στην εκτέλεση 

επιχειρησιακών σχεδίων. Ο όρος "δίκτυο" (net) είναι ο ευρύτερος των τριών και 

περιλαμβάνει συνήθως: (α) τη διαδοχή κλιμακίων, (β) τους απαραίτητους 

ειδικούς για την εκτέλεση της αποστολής του. Όταν η σύνθεση του δικτύου 

γίνεται, αποκλειστικώς ή σε μεγάλο βαθμό από μη μόνιμα μέλη του προσωπικού 

της οργάνωσης, το δίκτυο μπορεί να καλείται δίκτυο πρακτόρων. Η αλυσίδα 

αναφέρεται κυρίως στο πρώτο από τα παραπάνω στοιχεία: ορίζεται συχνά ως μία 

σειρά πρακτόρων και πληροφοριοδοτών, οι οποίοι λαμβάνουν οδηγίες και 

κοινοποιούν πληροφορίες σε έναν κεντρικό πράκτορα μέσω συνδέσμων και 

αγγελιαφόρων. Το σύστημα των κυψελών συνίσταται σε έναν διαφορετικό τύπο 

του πρώτου στοιχείου του δικτύου: το διακριτικό χαρακτηριστικό του είναι η 

διάρθρωση του προσωπικού σε μικρές μονάδες, σχετικώς απομονωμένες μεταξύ 

τους και αυτάρκεις. Για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής ασφαλείας στο 

σύνολο της οργάνωσης, κάθε κυψέλη διατηρεί επαφή με την υπόλοιπη οργάνωση 

μόνον μέσω ενός πράκτορα της οργάνωσης και ενός μόνον μέλους της κυψέλης. 

Τα υπόλοιπα μέλη της κυψέλης δεν γνωρίζουν τον πράκτορα, ούτε και την 

ταυτότητα ή τις δραστηριότητες των μελών των άλλων κυψελών. 
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794. 
Σύστημα ελέγχου εναέριου χώρου 

[Airspace control system] 

Διάταξη των σχηματισμών, προσωπικού, πολιτικών, διαδικασιών και 

εγκαταστάσεων, για την επιτέλεση λειτουργιών ελέγχου εναέριου χώρου. 

795. 
Σύστημα ελέγχου τακτικής αεροπορίας 

[Tactical air control system] 

Οργάνωση, μαζί με τον αναγκαίο εξοπλισμό, με αντικείμενο το σχεδιασμό, την 

κατεύθυνση και τον έλεγχο των επιχειρήσεων τακτικής αεροπορίας, καθώς επίσης 

και για το συντονισμό των αεροπορικών επιχειρήσεων, από κοινού με άλλες 

υπηρεσίες. Απαρτίζεται από σχηματισμούς ελέγχου και από εγκαταστάσεις 

επικοινωνιών και ηλεκτρονικών συστημάτων, που παρέχουν τα μέσα για τον 

κεντρικό έλεγχο και την αποκεντρωμένη εκτέλεση αποστολών. 

796. 
Σύστημα στόχων 

[Target system] 

1. Το σύνολο των στόχων που εντοπίζονται σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική 

περιοχή και διασυνδέονται λειτουργικώς μεταξύ τους. 2. Ομάδα στόχων 

συσχετιζόμενων μεταξύ τους, κατά τρόπον ώστε η καταστροφή τους να 

επιτυγχάνει αξιοσημείωτο αποτέλεσμα, ως προς την εξυπηρέτηση της 

στρατηγικής του επιτιθέμενου. 

797. 
Σύστημα σχεδιασμού προσωπικού σε περίοδο πολέμου 

[Wartime manpower planning system] 

(ΗΠΑ) Τυποποιημένη διαδικασία, δομή και βάση δεδομένων, ακολουθούμενη 

από το Υπουργείο Άμυνας, για τον υπολογισμό, την προβολή και την 

παρακολούθηση, κατά χρονικό στάδιο, των αναγκών στελέχωσης σε περίοδο 
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πολέμου, καθώς επίσης και της ζήτησης και διαθεσιμότητας στοιχείων του 

Υπουργείου Άμυνας. 

Βλπ. ακόμη: Ημέρα κινητοποίησης. 

798. 
Σύστημα τακτικής επεξεργασίας και ερμηνείας πληροφοριών 

[Tactical information processing and interpretation system] 

Τακτικό κινητό χερσαίο σύστημα αυτοματοποιημένης διαχείρισης πληροφοριών, 

που σχεδιάζεται για να αποθηκεύει και να ανακτά πληροφορίες κατασκοπευτικής 

φύσης και για να επεξεργάζεται και να ερμηνεύει οπτικά ή μη οπτικά δεδομένα. 

Αρκτικ.: TIPI. 

799. 
Σύστημα υπέρυθρης γραμμικής σάρωσης 

[Infrared linescan system] 

Παθητικό, αερομεταφερόμενο σύστημα καταγραφής υπερύθρων, το οποίο εκτελεί 

εγκάρσια σάρωση του εδάφους κάτω από την πορεία πτήσης του φέροντος 

αεροσκάφους, προσθέτοντας διαδοχικές γραμμές στο καταγράφημα, καθώς το 

αεροσκάφος κινείται προς τα εμπρός, στη διεύθυνση της πορείας του. 

800. 
Συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και προσγείωσης 

[Air traffic control and landing systems] 

(ΗΠΑ) Το σύνολο των εγκαταστάσεων του Υπουργείου Άμυνας, του προσωπικού 

και του εξοπλισμού συστημάτων (κινητών, σταθερών και θαλασσίων), που 

υποστηρίζονται από αντίστοιχα ηλεκτρονικά αεροπορικά συστήματα, για την 

παροχή ασφαλούς, τακτικής και αποτελεσματικής εκμετάλλευσης της κίνησης 

εναερίων μέσων, σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Αρκτικ.: ATCALS. 
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801. 
Συσχέτιση 

[Correlation] 

Στην αεράμυνα, ο προσδιορισμός ότι ένα αεροσκάφος που εμφανίζεται σε ραντάρ 

ή διάγραμμα, ή που παρατηρείται οπτικά, είναι το ίδιο αεροσκάφος με αυτό που 

αναφέρεται από άλλη πηγή. 

802. 
Συσχέτιση δεδομένων εικονογραφίας 

[Imagery correlation] 

Η σχέση μεταξύ διαφορετικών "υπογραφών" σε μέσον εικονογραφίας, που 

προέρχονται από διαφορετικούς τύπους αισθητήρων, σε ό,τι αφορά στις 

αναφερόμενες θέσεις και τα φυσικά χαρακτηριστικά των στόχων. 

803. 
Σφάλμα βολής 

[Delivery error] 

Η έλλειψη ακριβείας ενός οπλικού συστήματος, που έχει ως αποτέλεσμα τη 

διασπορά των βολών περί το σημείο στόχευσης. 

Βλπ. ακόμη: Ακτίνα πιθανού σφάλματος, Απόκλιση. 

804. 
Σφάλμα διασποράς 

[Dispersion error] 

Η απόσταση μεταξύ του σημείου κρούσης ή έκρηξης ενός πυρομαχικού και του 

μέσου προγραμματισμένου σημείου κρούσης ή έκρηξης. 

805. 
Σχέδιο εκστρατείας 

[Campaign plan] 

Σχέδιο για μία σειρά σχετικών μεταξύ τους στρατιωτικών επιχειρήσεων, εχουσών 

κοινό στόχο, συνήθως εντός συγκεκριμένου χρόνου και χώρου. 
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806. 
Σχέδιο συλλογής 

[Collection plan] 

Σχέδιο για τη συλλογή πληροφοριών από κάθε διαθέσιμη πηγή, για την κάλυψη 

απαιτήσεων κατασκοπείας και το μετασχηματισμό των απαιτήσεων αυτών σε 

διαταγές και αιτήματα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Βλπ. ακόμη: Απαιτήσεις πληροφόρησης, Κύκλος κατασκοπείας, Πληροφορία. 

807. 
Σχεδιοχάρτης 

[Map chart] 

Αναπαράσταση περιοχής περιλαμβάνουσας ξηρά και θάλασσα, η οποία κάνει 

χρήση των χαρακτηριστικών ενός χάρτη για την απεικόνιση της ξηράς και των 

χαρακτηριστικών ενός σχεδίου για την απεικόνιση της θάλασσας, με ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, έτσι ώστε ο σχεδιοχάρτης να αποκτά χρησιμότητα σε 

στρατιωτικές επιχειρήσεις, ιδιαιτέρως δε σε αμφίβιες επιχειρήσεις. 

Βλπ. ακόμη: Χάρτης. 

808. 
Σχεδόν πραγματικός χρόνος 

[Near real time] 

Υστέρηση που προκαλείται από την αυτοματοποιημένη διαδικασία επεξεργασίας 

και απεικόνισης, μεταξύ της χρονικής στιγμής κατά την οποία λαμβάνει χώρα ένα 

συμβάν και της λήψης των δεδομένων σε κάποιο άλλο σημείο. 

Επίσης: Προσεγγιστικός του πραγματικού χρόνος. 

Βλπ. ακόμη: Πραγματικός χρόνος. 

809. 
Σχέσεις μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών αρχών 

[Civil-military relations] 

Κάθε δραστηριότητα που αναλαμβάνεται από διοικητές του ΝΑΤΟ σε περίοδο 

πολέμου και αφορά ευθέως στη σχέση μεταξύ των συμμαχικών ενόπλων 
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δυνάμεων και της κυβέρνησης, του πληθυσμού ή των αρχών χωρών που δεν 

ανήκουν στο ΝΑΤΟ, στις οποίες σταθμεύουν, υποστηρίζονται ή αναπτύσσονται 

αυτές οι δυνάμεις. 

810. 
Σχηματισμός φάλαγγας 

[Column formation] 

Σχηματισμός, στον οποίο τα στοιχεία τοποθετούνται το ένα πίσω από το άλλο. 

811. 
Σώμα αεροσκάφους 

[Clean aircraft] 

1. Αεροσκάφος σε πτητική διαμόρφωση, ως αυτή αντιδιαστέλλεται στη 

διαμόρφωση προσγειώσεως, δηλ. με κλειστό το σύστημα προσγειώσεως. 

2. Αεροσκάφος χωρίς εξωτερικά φορτία. 

812. 
Σωρευτική δράση χημικών παραγόντων 

[Chemical agent cumulative action] 

Η συσσώρευση, στο ανθρώπινο σώμα, μικρών αναποτελεσματικών δόσεων 

ορισμένων χημικών παραγόντων σε βαθμό τέτοιο ώστε η τελική επίδραση να 

είναι συγκρίσιμη με την επίδραση μεγάλων δόσεων ενός χημικού παράγοντα. 

813. 
Τάγμα διαχείρισης φορτίων πολεμικού ναυτικού 

[Navy Cargo Handling Batallion] 

Κινητή μονάδα υποστήριξης διοικητικής μέριμνας, δυνάμενη να αναπτυχθεί 

οπουδήποτε, είτε στο σύνολό της είτε σε διατεταγμένα ειδικά αποσπάσματα. 

Οργανώνεται, εκπαιδεύεται και εξοπλίζεται για τη φόρτωση και την εκφόρτωση 

φορτίων του πολεμικού ναυτικού και δυνάμεων πεζοναυτών, οι οποίες 

μεταφέρονται σε σκάφη προτοποθέτησης (MPS), σε εμπορικά ή σε φορτηγά 

πλοία, σε οποιοδήποτε περιβάλλον, για να επιχειρεί σε τερματικά σημεία 
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φόρτωσης/εκφόρτωσης φορτίων ανοικτής θάλασσας, για να φορτώνει και να 

εκφορτώνει φορτία του πολεμικού ναυτικού και δυνάμεων πεζοναυτών τα οποία 

μεταφέρονται σε αεροσκάφη ευρισκόμενα υπό στρατιωτικό έλεγχο και για να 

λειτουργεί σχετικά τερματικά σημεία φόρτωσης/αποστολής αεροπορικών 

φορτίων. Οι πηγές των κινητών αυτών μονάδων είναι τρεις: (α) Ομάδα 

Διαχείρισης Φορτίων Πολεμικού Ναυτικού και Λιμένων (NAVCHAPGRU): 

αποτελείται αποκλειστικά από προσωπικό σε ενεργό υπηρεσία και έχει μέγεθος 

τάγματος, (β) Εκπαιδευτικό Τάγμα Εφεδρείας Διαχείρισης Φορτίων Πολεμικού 

Ναυτικού (NRCHTB): τάγμα εκπαίδευσης στη διαχείριση φορτίων, 

αποτελούμενο από προσωπικό σε ενεργό υπηρεσία και από εφέδρους και 

(γ) Τάγμα Εφεδρείας Διαχείρισης Φορτίων Πολεμικού Ναυτικού: τάγμα 

εφεδρείας, για τη διαχείριση φορτίων, αποτελούμενο αποκλειστικά από 

επιλεγμένο προσωπικό εφεδρείας. 

Βλπ. ακόμη: Σκάφη προτοποθέτησης. 

814. 
Τακτικά στρατεύματα 

[Tactical troops] 

Στρατεύματα μάχης, νοούμενα ως συμπεριλαμβάνοντα τα στρατεύματα 

διοικητικής μέριμνας που απαιτούνται για την άμεση υποστήριξή τους, τα οποία 

οργανώνονται υπό ενιαία διοίκηση για να επιχειρούν ως μία μονάδα και να 

δεσμεύουν τον εχθρό σε μάχη. 

Επίσης: Τακτική στρατιωτική δύναμη. 

Βλπ. ακόμη: Στρατεύματα. 

815. 
Τακτική αεροπορική αναγνώριση 

[Tactical air reconnaissance] 

Η χρήση εναέριων μέσων για την απόκτηση πληροφοριών που αναφέρονται στο 

εδαφικό ανάγλυφο, τις καιρικές συνθήκες και τη διάταξη, σύνθεση, υποστήριξη 

σε εγκαταστάσεις, γραμμές επικοινωνιών, ηλεκτρονικών και επικοινωνιακών 

εκπομπών σημάτων των εχθρικών δυνάμεων. Στην ευθύνη της τακτικής 
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αεροπορικής αναγνώρισης περιλαμβάνονται επίσης η προσαρμογή των πυρών 

πυροβολικού και ναυτικού, καθώς και η συστηματική και η τυχαία παρατήρηση 

των χερσαίων πεδίων μάχης, των στόχων ή/και συγκεκριμένων τομέων του 

εναέριου χώρου. 

816. 
Τακτική αεροπορική διοίκηση 

[Tactical air command] 

1. Σχηματισμός της Πολεμικής Αεροπορίας, με αντικείμενο τη διεξαγωγή 

αμυντικών και επιθετικών επιχειρήσεων, σε συνεργασία με χερσαίες ή θαλάσσιες 

δυνάμεις. 2. Ονομασία μίας εκ των υφισταμένων διοικήσεων της Πολεμικής 

Αεροπορίας. 

817. 
Τακτική αεροπορική δύναμη 

[Tactical air force] 

Αεροπορική δύναμη, με ευθύνη τη διεξαγωγή τακτικών αεροπορικών 

επιχειρήσεων, σε συντονισμό με χερσαίες ή ναυτικές δυνάμεις. 

818. 
Τακτική αεροπορική υποστήριξη 

[Tactical air support] 

Τύπος εναέριας επιχείρησης, η οποία διενεργείται σε συντονισμό με χερσαίες 

δυνάμεις, με στόχο την παροχή άμεσης συνδρομής σε χερσαίες ή θαλάσσιες 

επιχειρήσεις. 

Βλπ. ακόμη: Αεροπορική υποστήριξη. 
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819. 
Τακτική διοίκηση 

[Tactical command] 

Η αρμοδιότητα που εκχωρείται σε έναν διοικητή να αναθέτει ευθύνες σε δυνάμεις 

που βρίσκονται υπό τη διοίκησή του, για την επίτευξη του αντικειμενικού στόχου 

μίας αποστολής η οποία ανατίθεται από ιεραρχικά ανώτερη υπηρεσία. 

820. 
Τακτική εκτροπή 

[Tactical diversion] 

Βλ. Εκτροπή. 

821. 
Τακτική θεωρία 

[Tactical concept] 

Γενική διατύπωση, που αποτελεί τη βάση της μελλοντικής ανάπτυξης ενός 

τακτικού δόγματος. 

Επίσης: Αρχή τακτικής. 

822. 
Τακτική μονάδα 

[Tactical unit] 

Οργάνωση δυνάμεων στρατού ξηράς, αεροπορίας ή ναυτικού, προοριζόμενη να 

χρησιμοποιηθεί ως μία ενιαία μονάδα μάχης. Για την άμεση υποστήριξή της, η 

μονάδα μπορεί να περιλαμβάνει και μονάδες διοικητικής μέριμνας. 

823. 
Τακτική περιοχή ευθύνης 

[Tactical area of responsibility] 

Καθορισμένη εδαφική έκταση, η ευθύνη της οποίας ανατίθεται ειδικά στο 

διοικητή της περιοχής, με στόχο τον έλεγχο των εκχωρούμενων δυνάμεων και το 

συντονισμό των λειτουργιών υποστήριξης. 
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Αρκτικ.: TAOR. 

824. 
Τακτική πληροφορία κατασκοπείας 

[Tactical intelligence] 

Πληροφορία κατασκοπείας που απαιτείται για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή 

τακτικών επιχειρήσεων. Στην ερμηνεία που δίδεται από το Υπουργείο Άμυνας 

των ΗΠΑ, ο εννοιολογικός διαχωρισμός μεταξύ τακτικής πληροφορίας 

κατασκοπείας και στρατηγικής πληροφορίας κατασκοπείας έγκειται πρωτίστως 

στο επίπεδο της εφαρμογής, αν και η διάκριση μπορεί επίσης να αφορά στο εύρος 

και τον αναλυτικό βαθμό της εξεταζόμενης πληροφορίας. 

Επίσης: Τακτική κατασκοπεία. 

Βλπ. ακόμη: Κατασκοπεία, Κατασκοπεία μάχης, Στρατηγική πληροφορία 

κατασκοπείας. 

825. 
Τακτικό απόθεμα 

[Tactical reserve] 

Τμήμα μίας δύναμης, που υφίσταται υπό τον έλεγχο ενός διοικητή, ως δύναμη 

ελιγμού για τον καθορισμό των μελλοντικών ενεργειών. 

826. 
Τακτικό διακριτικό κλήσης 

[Tactical call sign] 

Αναγνωριστικό κλήσης, για την αναγνώριση μίας τακτικής διοίκησης ή 

εγκατάστασης τακτικών επικοινωνιών. 

Επίσης: Τακτικό αναγνωριστικό κλήσης. 

Βλπ. ακόμη: Αναγνωριστικό κλήσης. 
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827. 
Τακτικός έλεγχος 

[Tactical control] 

Η λεπτομερής και, συχνά, τοπική διεύθυνση και έλεγχος των κινήσεων ελιγμού, 

που θεωρούνται απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων ανατιθέμενων 

αποστολών. 

Αρκτικ.: TACON. 

828. 
Τακτικός ναυτικός σχηματισμός 

[Carrier striking force] 

Ναυτικός σχηματισμός, αποτελούμενος από αεροπλανοφόρα και πολεμικά πλοία 

υποστήριξης δυνάμενα να διεξάγουν επιχειρήσεις. 

829. 
Τακτικός πολεμικός σχεδιασμός 

[Tactical level of war] 

Το επίπεδο πολεμικού σχεδιασμού, στο οποίο σχεδιάζονται και εκτελούνται 

μάχες και εμπλοκές για την επίτευξη των στρατιωτικών στόχων με τους οποίους 

έχουν επιφορτιστεί τακτικές μονάδες ή δυνάμεις. Οι δραστηριότητες στο επίπεδο 

αυτό εστιάζονται στην τακτική διάταξη και ελιγμό των στοιχείων μάχης, τόσο 

εσωτερικά, προσδιορίζοντας τη μεταξύ των στοιχείων θέση, όσο και εξωτερικά, 

προσδιορίζοντας τη σχέση των στοιχείων με τον εχθρό, για την επίτευξη των 

στόχων μάχης. 

Βλπ. ακόμη: Επιχειρησιακός πολεμικός σχεδιασμός, Στρατηγικός πολεμικός 

σχεδιασμός. 

830. 
Ταξινόμηση γεφυρών και οχημάτων 

[Classification of bridges and vehicles] 

Βλ. Ταξινόμηση στρατιωτικού φορτίου. 
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831. 
Ταξινόμηση στόχων 

[Target classification] 

Ομαδοποίηση στόχων σύμφωνα με το βαθμό απειλής τον οποίο αυτοί 

προβάλλουν. 

Επίσης: Κατηγοριοποίηση στόχων. 

832. 
Ταξινόμηση στρατιωτικού φορτίου 

[Military load classification] 

Τυπικό σύστημα, με βάση το οποίο σε μία διαδρομή, γέφυρα ή σχεδία εκχωρείται 

ένας αριθμός τάξεως (κατηγορίας) ο οποίος αντιστοιχεί στο μέγιστο φέρον φορτίο 

της διαδρομής, της γέφυρας ή της σχεδίας. Στα οχήματα εκχωρούνται επίσης 

αριθμοί δεικνύοντες την ελάχιστη τάξη της διαδρομής, γέφυρας ή σχεδίας την 

οποία δύνανται να χρησιμοποιήσουν. 

833. 
Ταξινόμηση φορτίων (φόρτος μάχης) 

[Cargo classification] 

Ο διαχωρισμός του στρατιωτικού φόρτου σε κατηγορίες, για τη διευκόλυνση της 

φόρτωσης πυρομαχικών σε πλοία. 

Βλπ. ακόμη: Φορτίο. 

834. 
Ταυτόχρονη εμπλοκή 

[Simultaneous engagement] 

Η σύγχρονη δέσμευση εχθρικών στόχων από συνδυασμό μαχητικού αεροσκάφους 

και πυραυλικού συστήματος εδάφους-αέρος. 
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835. 
Ταχυδρομικός δορυφόρος 

[Courier] 

Δορυφόρος επικοινωνιών με επαναλήπτη υστέρησης, ο οποίος έχει τη δυνατότητα 

αποθήκευσης και διαβίβασης σημάτων επικοινωνίας σε μικροκυματικές 

συχνότητες. Ο δορυφόρος αυτός είναι χαρακτηριστικός πρόδρομος των 

συστημάτων μικροκυματικής επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα 

δεν χρησιμοποιείται πλέον. 

836. 
Ταχύτητα νηοπομπής 

[Convoy speed] 

Στα σκάφη, η ταχύτητα πλεύσης, όπως ορίζεται από το διοικητή της νηοπομπής 

για το οδηγό σκάφος. 

837. 
Τελική προσέγγιση 

[Final approach] 

Η φάση αυτή μίας διαδικασίας προσέγγισης δι' οργάνων, στην οποία 

επιτυγχάνεται η ευθυγράμμιση με το διάδρομο προσγείωσης και η κάθοδος του 

αεροσκάφους προς αυτόν. Σε διαδικασίες μη επακριβούς προσέγγισης, η φάση 

της τελικής προσέγγισης ξεκινάει στο σταθερό σημείο τελικής προσέγγισης και 

ολοκληρώνεται στο σταθερό σημείο προσδιορισμού ανεπιτυχούς προσέγγισης. Σε 

διαδικασίες επακριβούς προσέγγισης, η φάση της τελικής προσέγγισης θεωρείται 

ότι ξεκινάει στο σημείο πρόσβασης στο δίαυλο καθόδου και ότι ολοκληρώνεται 

στο υψομετρικό σημείο απόφασης, ήτοι στο σημείο στο οποίο θα πρέπει να 

ολοκληρωθεί η προσέγγιση ή να προσδιοριστεί ανεπιτυχής προσέγγιση. 
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838. 
Τελικό σχέδιο 

[Final plan] 

Σχέδιο, τα προπλάσματα του οποίου έχουν συντονιστεί και εγκριθεί και το οποίο 

έχει υπογραφεί από την εκάστοτε αρμόδια αρχή ή για λογαριασμό αυτής. 

Βλπ. ακόμη: Επιχειρησιακό σχέδιο. 

839. 
Τερματική περιοχή ελέγχου 

[Terminal control area] 

Περιοχή ελέγχου ή τμήμα αυτής, ευρισκόμενη (-ο) συνήθως στο σημείο 

σύγκλισης διαδρόμων εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας, πλησίον ενός ή 

περισσοτέρων μεγάλων αεροδρομίων. 

Βλπ. ακόμη: Αεροδιάδρομος, Ελεγχόμενος εναέριος χώρος, Ζώνη ελέγχου. 

840. 
Τερματική περιοχή νηοπομπής 

[Convoy terminal area] 

Γεωγραφική περιοχή, οριζόμενη από το όνομα του λιμένα ή του αγκυροβολίου 

επικέντρωσης, στην οποία φθάνουν νηοπομπές ή τμήματα νηοπομπών και από 

την οποία διασπείρονται σε συστήματα νηοπομπών ακτογραμμής ή πλέουν, ως 

ανεξάρτητα σκάφη, προς τον τελικό τους προορισμό. 

841. 
Τερματικό επικοινωνίας 

[Communications terminal] 

Το άκρο ενός δικτύου επικοινωνιών, στο οποίο μπορούν να ληφθούν ή από το 

οποίο μπορούν να σταλούν δεδομένα. Ως άκρο νοείται το σημείο στο οποίο 

βρίσκεται η πηγή προέλευσης ή ο τελικός αποδέκτης των δεδομένων. 

Επίσης: Τερματικό σημείο επικοινωνιών. 
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842. 
Τεχνητή διαμόρφωση 

[Culture formation] 

Χαρακτηριστικό ανθρωπογενούς εδαφικού περιβάλλοντος. Τα στοιχεία που 

καλύπτονται από τον όρο αυτό είναι οι δρόμοι, τα κτίρια, οι οριογραμμές και, υπό 

την ευρεία έννοια, όλα τα ονόματα και παραρτήματα χαρτών. 

843. 
Τεχνητό σεληνόφως 

[Artificial moonlight] 

Φωτισμός με ένταση μεταξύ αυτής ενός άστρου και αυτής της πανσελήνου σε 

διαυγή νύκτα. 

Βλπ. ακόμη: Φωτισμός πεδίου μάχης. 

844. 
Τεχνητός φωτισμός ημέρας 

[Artificial daylight] 

Φωτισμός με ένταση υψηλότερη αυτής της πανσελήνου σε διαυγή νύκτα. Ως 

βέλτιστη ένταση φωτισμού θεωρείται η ισοδύναμη του φωτισμού ημέρας. 

Βλπ. ακόμη: Φωτισμός πεδίου μάχης. 

845. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

[Technical characteristics] 

Τα χαρακτηριστικά αυτά ενός οιουδήποτε στοιχείου εξοπλισμού, τα οποία 

αφορούν πρωτίστως στις αρχές της μηχανικής που χρησιμοποιήθηκαν (ή/και που 

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν) για την κατασκευή του και που έχουν 

χαρακτηριστικά στρατιωτικής αξίας. Για παράδειγμα, σε στοιχεία ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού, τα τεχνικά χαρακτηριστικά αναφέρονται σε χαρακτηριστικά όπως τα 

κυκλώματα, οι τύποι και οι διατάξεις των επιμέρους στοιχείων. 
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846. 
Τεχνική ανάλυση 

[Technical analysis] 

Στην ερμηνευτική ανάλυση οπτικού πληροφοριακού υλικού, η ακριβής 

περιγραφή των στοιχείων που απεικονίζονται στο εν λόγω οπτικό υλικό. 

847. 
Τεχνική αξιολόγηση 

[Technical evaluation] 

Η μελέτη και έρευνα, από έναν φορέα ανάπτυξης τεχνογνωσίας, με στόχο τον 

προσδιορισμό της τεχνικής καταλληλότητας υλικού, εξοπλισμού, ή ενός 

συστήματος, προοριζόμενου για χρήση από στρατιωτικές υπηρεσίες. 

Βλπ. ακόμη: Επιχειρησιακή αξιολόγηση. 

848. 
Τεχνική έρευνα 

[Technical survey] 

Πλήρης εξέταση των φυσικών και ηλεκτρονικών χαρακτηριστικών 

συγκροτημάτων γραφείων, αιθουσών συσκέψεων, αιθουσών πολεμικών 

συμβουλίων και λοιπών χώρων συναφούς σημασίας ή χρήσης, για τη διακρίβωση 

της απουσίας συστημάτων παρακολούθησης. 

849. 
Τεχνική κατασκοπεία 

[Technical intelligence] 

Κατασκοπεία και το προϊόν αυτής, με αντικείμενο τις τεχνολογικές εξελίξεις και 

την τεχνολογική πρόοδο μίας ξένης χώρας, την απόδοση (ποιοτικά και ποσοτικά 

θεωρούμενη) και τις επιχειρησιακές δυνατότητες υλικού που ανήκει ή που 

χρησιμοποιείται από ξένη δύναμη και με πρακτική εφαρμοσιμότητα, άμεση ή 

δυνητική, για την εξυπηρέτηση στρατιωτικών στόχων. 
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850. 
Τεχνική πληροφορία 

[Technical information] 

Πληροφορία, μεταξύ άλλων επιστημονικής φύσης, που αναφέρεται στην έρευνα, 

την εξέλιξη, τα χαρακτηριστικά μηχανικής, τις δοκιμές, την αξιολόγηση, την 

παραγωγή, τη χρήση και τη συντήρηση στοιχείων στρατιωτικού εξοπλισμού. 

Επίσης: Τεχνική πληροφόρηση. 

851. 
Τεχνική προδιαγραφή 

[Technical specification] 

Λεπτομερής περιγραφή των τεχνικών απαιτήσεων, διατυπωνόμενη καταλλήλως 

ώστε να αποτελέσει τη βάση της πραγματικής διαδικασίας εξέλιξης και των 

μεθόδων παραγωγής ενός στοιχείου, που έχει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες 

που καθορίζονται στο φύλλο (φάκελλο, έντυπο, τόμο κ.ο.κ) των επιχειρησιακών 

χαρακτηριστικών του. 

Επίσης: Τεχνική περιγραφή. 

Βλπ. ακόμη: Επιχειρησιακά χαρακτηριστικά. 

852. 
Τεχνική συνδρομή 

[Technical assistance] 

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ως και υπηρεσιών συνδρομής και 

εκπαίδευσης, με αντικείμενο την εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και 

συντήρηση εξοπλισμού. 

Επίσης: Τεχνική υποστήριξη. 

853. 
Τεχνική τεκμηρίωση 

[Technical documentation] 

Υλικό οπτικής πληροφοριακής τεκμηρίωσης (συνοδευόμενο ή όχι από ήχο, ως 

αναπόσπαστο στοιχείο του υλικού), που αναφέρεται σε ένα πραγματικό γεγονός 
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και που στοχεύει στην υποστήριξη της αξιολόγησης. Κατά κανόνα, το υλικό 

τεχνικής τεκμηρίωσης συμβάλλει στη μελέτη ανθρώπινων ή μηχανικών 

παραγόντων, διαδικασιών και μεθόδων στους τομείς της ιατρικής, της επιστήμης, 

της διοικητικής υποστήριξης, της έρευνας, της εξέλιξης, των δοκιμών και της 

αξιολόγησης, της κατασκοπείας, της διεξαγωγής ερευνών και της παροχής 

οπλικών συστημάτων. 

Επίσης: Υλικό τεχνικής τεκμηρίωσης. 

Βλπ. ακόμη: Υλικό οπτικής πληροφοριακής τεκμηρίωσης. 

854. 
Τηλεδιάσκεψη 

[Teleconference] 

Διάσκεψη μεταξύ χωρικώς απομακρυσμένων προσώπων, με χρήση ειδικού 

συστήματος τηλεπικοινωνίας. 

855. 
Τηλε-επεξεργασία 

[Teleprocessing] 

Ο διαδραστικός συνδυασμός λειτουργιών τηλεπικοινωνίας και υπολογιστικής 

επεξεργασίας, για την αυτόματη επεξεργασία, λήψη και μετάδοση δεδομένων 

ή/και πληροφοριών. 

Επίσης: Απομακρυσμένη επεξεργασία. 

856. 
Τηλεπικοινωνία 

[Telecommunication] 

Οποιαδήποτε μετάδοση, εκπομπή ή λήψη σημάτων, ενδείξεων, εγγράφων, 

εικόνων, ήχου ή πληροφοριών, οποιασδήποτε φύσης, με χρήση συστημάτων 

ενσύρματης, ασύρματης, οπτικής ή, άλλως, ηλεκτρομαγνητικής ζεύξης. 
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857. 
Τήρηση 

[Custody] 

Η ευθύνη ελέγχου, μεταφοράς, μετακίνησης και πρόσβασης σε οπλικά 

συστήματα και παρελκόμενα αυτών. Η τήρηση περιλαμβάνει επίσης την ευθύνη 

για τα οπλικά συστήματα και τα παρελκόμενά τους. 

858. 
Τμήμα στρατοπέδου αιχμαλώτων πολέμου 

[Prisoner of war enclosure] 

Χωρική διαίρεση στρατοπέδου αιχμαλώτων πολέμου. 

859. 
Τμήμα συγκέντρωσης αιχμαλώτων πολέμου 

[Prisoner of war compound] 

Υποδιαίρεση χώρου συγκέντρωσης αιχμαλώτων πολέμου. 

860. 
Τομέας αεράμυνας 

[Air defence sector] 

Γεωγραφική διαίρεση μίας περιοχής αεράμυνας. 

Βλπ. ακόμη: Περιφέρεια αεράμυνας. 

861. 
Τονική εκτυπωτική διαβάθμιση 

[Halftone] 

Οιαδήποτε επιφάνεια φωτομηχανικής εκτύπωσης ή το εκτυπωτικό αποτέλεσμα 

αυτής, στο οποίο οι λεπτομέρειες και οι χρωματικοί τόνοι παριστάνονται με μία 

ακολουθία κουκίδων ίσης ενδιάμεσης απόστασης, με σχήμα και μέγεθος που 

μεταβάλλονται σε ευθεία αναλογία με τη μεταβολή της έντασης των τόνων που 

παριστάνουν. 

Βλπ. ακόμη: Οθόνη τονικής εκτυπωτικής διαβάθμισης. 
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862. 
Τρέχουσα δύναμη 

[Current force] 

(ΗΠΑ) Η σημερινή υφιστάμενη δύναμη. Η τρέχουσα δύναμη αντιστοιχεί στην 

πραγματική διάρθρωση των δυνάμεων ή/και στο επίπεδο στελέχωσης που 

διατίθεται για την αντιμετώπιση υφισταμένων καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. 

Αποτελεί τη βάση των επιχειρήσεων και των σχεδίων και διαταγών 

αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. 

Επίσης: Υφιστάμενη δύναμη. 

Βλπ. ακόμη: Δύναμη ελάχιστου κινδύνου, Δύναμη σχεδιασμού, Ενδιάμεσο 

επίπεδο σχεδιασμού δυνάμεων, Προγραμματισμένες δυνάμεις. 

863. 
Τρομοκρατία 

[Terrorism] 

(ΗΠΑ) Η παράνομη ή επαπειλούμενη χρήση δύναμης ή βίας, κατά προσώπων ή 

περιουσίας, με στόχο την άσκηση πίεσης ή τον εκφοβισμό πολιτών ή 

κυβερνήσεων, για την ικανοποίηση πολιτικών, θρησκευτικών ή ιδεολογικών 

επιδιώξεων. 

Βλπ. ακόμη: Αντιτρομοκρατία, Καταπολέμηση τρομοκρατίας. 

864. 
Τυποποίηση 

[Standardisation] 

1. (ΗΠΑ) Η διαδικασία με βάση την οποία το Υπουργείο Άμυνας επιτυγχάνει τη 

στενότερη δυνατή συνεργασία μεταξύ των κλάδων και διοικήσεων που 

βρίσκονται υπό τον έλεγχό του, με απώτερο στόχο την αποτελεσματικότερη 

δυνατή χρήση και αξιοποίηση των μεθόδων έρευνας, εξέλιξης προϊόντων, 

διαδικασιών, υλικών και ανάπτυξης μεθόδων παραγωγής, και συμφωνεί να 

υιοθετήσει, με το ευρύτερο δυνατό πεδίο εφαρμογής: α. κοινές ή συμβατές 

μεταξύ τους διαδικασίες επιχειρήσεων, διοίκησης και διοικητικής μέριμνας, β. 

κοινές ή συμβατές μεταξύ τους τεχνικές διαδικασίες και κριτήρια, γ. κοινές, 
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συμβατές ή εναλλάξιμες προμήθειες, εξαρτήματα, οπλικά συστήματα ή 

εξοπλισμό και, τέλος, δ. κοινό ή συμβατό τακτικό δόγμα, χαρακτηριζόμενο από 

αντίστοιχη οργανωτική συμβατότητα. 2. (ΝΑΤΟ) Η διαδικασία της ανάπτυξης 

αρχών, δογμάτων, διαδικασιών και σχεδίων για την επίτευξη και τη διατήρηση 

του αποτελεσματικότερου δυνατού βαθμού συμβατότητας, διαλειτουργικότητας, 

εναλλαξιμότητας και κοινής εφαρμογής στους τομείς των επιχειρήσεων, της 

διοίκησης και της διαχείρισης υλικού. 

Βλπ. ακόμη: Πρότυπο. 

865. 
Τύπος ανόδου 

[Climb mode] 

Σε συστήματα ελέγχου πτήσης, λειτουργία ελέγχου στην οποία η άνοδος ενός 

αεροσκάφους ελέγχεται αυτομάτως σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο 

πρόγραμμα. 

866. 
Υδρογραφία 

[Hydrography] 

Ο κλάδος της επιστήμης που ασχολείται με τη μέτρηση και την περιγραφή των 

φυσικών χαρακτηριστικών των ωκεανών, θαλασσών, λιμνών, ποταμών και των 

χερσαίων εκτάσεων που καλύπτονται από το μέτωπο των σχηματισμών αυτών, με 

ειδική αναφορά στη χρήση τους για την εξυπηρέτηση της ναυσιπλοΐας. 

867. 
Υδρογραφικός χάρτης 

[Hydrographic chart] 

Ναυτικός χάρτης που δείχνει τα θαλάσσια βάθη, τη μορφή (ανάγλυφο) του βυθού, 

τις καμπύλες του βυθού και της ακτογραμμής, τις παλιρροιακές κινήσεις και τα 

ρεύματα σε μία συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή ή περιοχή που περιλαμβάνει 

θαλάσσιες και χερσαίες εκτάσεις. 
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868. 
Υλικό ασφαλείας επικοινωνιών 

[Communications security material] 

Το σύνολο των εγγράφων, συσκευών, του εξοπλισμού ή των διατάξεων, 

συμπεριλαμβανομένου του υλικού κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείται για την 

επίτευξη ή τη διατήρηση της ασφαλείας των επικοινωνιών και των 

επικοινωνιακών συστημάτων. 

Επίσης: Υλικό εξασφάλισης επικοινωνιών. 

869. 
Υλικό θωράκισης 

[Shieliding] 

1. Υλικό καταλλήλου πάχους και φυσικών χαρακτηριστικών, το οποίο 

χρησιμοποιείται για την προστασία του προσωπικού κατά την παραγωγή, τη 

διαχείριση και τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών. 2. Υλικό φραγής, για την 

προστασία προσωπικού και υλικού από τις επιπτώσεις μίας πυρηνικής έκρηξης. 

3. Υλικό που χρησιμοποιείται για τη μόνωση (συνήθως ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών) στοιχείων υλικού και εξαρτημάτων εξοπλισμού από 

ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. 

870. 
Υλικό καταστολής ταραχών 

[Riot control agent] 

Ουσία που προξενεί προσωρινώς ερεθισμό ή αδρανοποίηση - φαινόμενα τα οποία 

εξαφανίζονται εντός μερικών λεπτών από την παύση της έκθεσης. Δεν υφίσταται 

σημαντικός κίνδυνος μόνιμου τραυματισμού, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις 

απαιτείται ιατρική αγωγή. 
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871. 
Υλικό οπτικής πληροφοριακής τεκμηρίωσης 

[Visual information documentation] 

Υλικό τεκμηρίωσης, σε μορφή μαγνητοταινιών, στατικών φωτογραφιών και 

ηχογραφήσεων, που αναφέρεται σε συμβάντα τεχνικής και μη τεχνικής φύσεως 

τη στιγμή που αυτά λαμβάνουν χώρα και που, κατά κανόνα, βρίσκονται εκτός του 

ελέγχου του προσωπικού καταγραφής. Το υλικό οπτικής πληροφοριακής 

τεκμηρίωσης, και κατ' επέκταση η τεκμηρίωση ως διαδικασία και πράξη, 

περιλαμβάνει την εικόνα μάχης, την επιχειρησιακή τεκμηρίωση και το συναφές 

με αυτήν υλικό, καθώς επίσης και την τεχνική τεκμηρίωση, 

Βλπ. ακόμη: Εικόνα μάχης, Επιχειρησιακή τεκμηρίωση, Τεχνική τεκμηρίωση. 

 Αρκτικ.: VIDOC. 

872. 
Υπερβολικό σύστημα πλοήγησης 

[Hyperbolic navigation system] 

Σύστημα ραδιο-πλοήγησης, το οποίο επιτρέπει τον καθορισμό της θέσης ενός 

αεροσκάφους εξοπλισμένου με κατάλληλο δέκτη, από δύο ή περισσότερες 

τεμνόμενες υπερβολικές γραμμές. Το σύστημα κάνει χρήση υπολογισμών-

μετρήσεων των χρονικών διαφορών μεταξύ παλμικών εκπομπών ή μετρήσεων 

διαφοράς φάσης σε συνεχείς κυματικές εκπομπές κλειδωμένης (σταθερής) φάσης. 

873. 
Υπερεστιακή απόσταση 

[Hyperfocal distance] 

Η απόσταση από το φακό έως το πλησιέστερο εστιακό αντικείμενο, όταν η 

εστίαση του φακού γίνεται στο άπειρο. 



 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β – ΣΗΜΑΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β3-255/276-375 

874. 
Υπέρθεση 

[Superimposition] 

Όρος που χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό πυρός για να δειχθεί ότι μία μονάδα 

πυροβολικού αυξάνει τη βολή της κατά ενός στόχου και ότι η βολή αυτή μπορεί 

να αρθεί από τον εν λόγω στόχο, με εντολή της αρχής που έχει την ευθύνη της 

υποστήριξης/διοίκησης πυρός της εξεταζόμενης μονάδας. 

875. 
Υπέρθεση στόχων 

[Target overlay] 

Διάφανο φύλλο διαγραμμάτων το οποίο, υπερτιθέμενο σε συγκεκριμένα 

διαγράμματα, χάρτες, σχέδια, σχήματα ή άλλες μορφές γραφικής αναπαράστασης, 

δείχνει τις θέσεις και τους προσδιορισμούς των στόχων μίας περιοχής. Η 

υπέρθεση στόχων μπορεί επίσης να δείχνει τα όρια μεταξύ των στοιχείων 

ελιγμού, των στοχοθετούμενων περιοχών και των διατάξεων των φίλιων 

δυνάμεων στο μέτωπο των επιχειρήσεων. 

876. 
Υπερκέραση 

[Envelopment] 

Επιθετικός ελιγμός, στον οποίο η κύρια επιτιθέμενη δύναμη αναπτύσσεται γύρω ή 

πέραν των κυρίων αμυντικών θέσεων του εχθρού, για την εξασφάλιση των 

στόχων της στα μετόπισθεν του εχθρού. 

877. 
Υπέρυθρη ακτινοβολία 

[Infrared radiation] 

Ακτινοβολία που εκπέμπεται στην περιοχή υπερύθρων του ηλεκτρομαγνητικού 

φάσματος. 
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878. 
Υπηρεσία 

[Agency] 

Σε όρους κατασκοπευτικής χρήσης, οργανισμός ή πρόσωπο που συμμετέχει στη 

συλλογή ή και την επεξεργασία πληροφοριών. 

Επίσης: Πρακτορείο. 

879. 
Υπηρεσία πληροφόρησης πτήσεων 

[Flight information service] 

Υπηρεσία που διατάσσεται για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και 

πληροφοριών, χρήσιμων για την ασφαλή και αποτελεσματική εκτέλεση των 

πτήσεων. 

880. 
Υπηρεσία συλλογής 

[Collection agency] 

Οιοδήποτε πρόσωπο, οργανισμός ή μονάδα που έχει πρόσβαση σε πηγές 

πληροφόρησης και χαρακτηρίζεται από ικανότητα άντλησης ή συλλογής 

πληροφοριών από αυτές. 

Βλπ. ακόμη: Υπηρεσία. 

881. 
Υποβρύχια καταστροφή 

[Underwater demolition] 

Η καταστροφή ή εξουδετέρωση εμποδίων που βρίσκονται κάτω από την 

επιφάνεια ενός υδάτινου σχηματισμού (λίμνης, ποταμού, θάλασσας). Οι 

επιχειρήσεις αυτής της φύσεως εξασφαλίζονται συνήθως από ομάδες υποβρυχίων 

καταστροφών. 
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882. 
Υπογραφή στόχου 

[Target signature] 

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός στόχου, όπως απεικονίζονται από 

συστήματα ανίχνευσης και αναγνώρισης. 

883. 
Υποδομή 

[Infrastructure] 

Όρος που τυγχάνει γενικής εφαρμογής σε όλες τις σταθερές και μόνιμες 

εγκαταστάσεις, κατασκευές ή συγκροτήματα διευκολύνσεων, για την υποστήριξη 

και τον έλεγχο στρατιωτικών δυνάμεων. 

Βλπ. ακόμη: Διμερής υποδομή, Εθνική υποδομή, Κοινή υποδομή. 

884. 
Υποκατάστατο μεταφορικό όχημα 

[Substitute transport-type vehicle] 

Τροχοφόρο όχημα, το οποίο σχεδιάζεται να επιτελεί, με κάποιους περιορισμούς, 

την ίδια στρατιωτική λειτουργία με αυτήν ορισμένων οχημάτων μεταφοράς, χωρίς 

εν τούτοις να φέρει όλα τα χαρακτηριστικά των τελευταίων. Τα οχήματα του 

τύπου αυτού αναπτύσσονται με βάση σχέδια οχημάτων πολιτικής χρήσης, στα 

οποία προστίθενται ορισμένες λειτουργίες και χαρακτηριστικά, ή με βάση σχέδια 

στρατιωτικών οχημάτων, από τα οποία παραλείπονται ορισμένα χαρακτηριστικά. 

Βλπ. ακόμη: Όχημα. 

885. 
Υποστήριξη 

[Support] 

1. Η ενέργεια μίας δύναμης η οποία βοηθά, προστατεύει, συμπληρώνει ή διατηρεί 

μία άλλη δύναμη, σύμφωνα με συγκεκριμένη οδηγία επιβάλλουσα αυτήν την 

ενέργεια. 2. Μονάδα η οποία συνδράμει μία άλλη μονάδα στη μάχη. Για την 

υποστήριξη δυνάμεων πεζικού, είναι δυνατή η χρήση δυνάμεων αεροπορίας, 
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πυροβολικού ή πυρών ναυτικού. 3. Τμήμα οιασδήποτε μονάδας που παραμένει 

στον αρχικό χώρο των επιχειρήσεων ως εφεδρεία. 4. Στοιχείο μίας διοίκησης το 

οποίο συνδράμει, προστατεύει ή εφοδιάζει άλλες δυνάμεις εν ώρα μάχης. 

886. 
Υποστήριξη μάχης 

[Combat service support] 

Βασικές λειτουργίες, δραστηριότητες και ενέργειες διοίκησης και διοικητικής 

μέριμνας, όπως απαιτούνται για την υποστήριξη και "επιβίωση" όλων των 

επιμέρους στοιχείων μίας επιχειρησιακής δύναμης, σε όλους τους τομείς των 

επιχειρήσεων. Η υποστήριξη μάχης περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις διοικητικές 

υπηρεσίες, τις υπηρεσίες πολιτικής υποστήριξης, τη θρησκευτική υπηρεσία, τη 

χρηματοοικονομική-διαχειριστική υποστήριξη, τις νομικές υπηρεσίες, τις 

υπηρεσίες υγείας, στρατιωτικής αστυνόμευσης (στρατονομίας, ναυτονομίας, 

αερονομίας), τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, συντήρησης, μεταφορών, κατασκευών, 

διαμόρφωσης στρατευμάτων, απόκτησης και διάθεσης ακίνητης περιουσίας, 

μηχανικού σχεδιασμού εγκαταστάσεων, τοπογραφίας και γεωδαισίας, παροχής 

τροφίμων. 

887. 
Υστέρηση 

[Delay] 

1. Η χωρική απόσταση μεταξύ ενός σημείου που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το 

σημείο πτήσης ενός αεροσκάφους και του σημείου από το οποίο ξεκινάει η 

περιοχή σάρωσης του ραντάρ του αεροσκάφους. 2. Στα συστήματα ραντάρ, η 

ηλεκτρονική υστέρηση που παρατηρείται στην έναρξη της χρονικής αναφοράς η 

οποία χρησιμοποιείται για την επιλογή ενός συγκεκριμένου τομέα σάρωσης. 

3. Αναφορά από βάλλον σκάφος επιφανείας προς τον παρατηρητή, για την 

πληροφόρηση του τελευταίου ότι το σκάφος δεν θα μπορέσει να εκτελέσει 

αμέσως τη ζητούμενη βολή. Συνήθως, η αναφορά υστέρησης ακολουθείται από 

το ποσοτικό μέτρο αυτής, ήτοι τον εκτιμώμενο χρόνο καθυστέρησης για την 

έναρξη της βολής. 
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888. 
Υστέρηση πυροτεχνικού μηχανισμού 

[Pyrotechnic delay] 

Πυροτεχνική συσκευή που ενσωματώνεται σε ένα σύστημα ή κύκλωμα 

πυροδότησης και μεταδίδει το σπινθήρα ανάφλεξης μετά από την πάροδο 

συγκεκριμένου χρόνου υστέρησης. 

889. 
Υψόμετρο 

[Altimeter] 

1. Βαρομετρικό υψόμετρο. Όργανο απεικόνισης του ύψους πτήσης ενός 

αεροσκάφους επάνω από συγκεκριμένο επίπεδο αναφοράς πίεσης. Το επίπεδο 

αυτό μπορεί να τροποποιηθεί, με ρύθμιση της τιμής πίεσης σε μία υποκλίμακα 

του υψομετρικού οργάνου. 2. Βαρομετρικό υψόμετρο εφεδρείας. Υψομετρικό 

όργανο, η ένδειξη του οποίου προέρχεται από εξωτερική πηγή (κεντρικό 

υπολογιστή δεδομένων αέρος ή υπολογιστή υψομέτρου), το οποίο, εν τούτοις, σε 

περίπτωση δυσλειτουργίας ή διαφορετικής επιλογής από μέρους του χειριστή, 

έχει τη δυνατότητα μετακύλισης σε υδραυλικό (πνευματικό) σύστημα εφεδρείας. 

3. Υψόμετρο πίεσης καμπίνας (θαλάμου διακυβέρνησης). Όργανο μέτρησης της 

πίεσης εντός του θαλάμου διακυβέρνησης ενός αεροσκάφους, με παροχή ένδειξης 

ύψους σε σχέση με την επιλεγόμενη ως κανονική πίεση ατμόσφαιρας. 

4. Υψόμετρο ραντάρ. Βλπ. Ραδιοϋψόμετρο. 5. Ραδιοϋψόμετρο. Όργανο το οποίο 

απεικονίζει την κατακόρυφη απόσταση μεταξύ του υψομετρικού σημείου 

αναφοράς του αεροσκάφους και της επιφάνειας της γης, με χρήση ανακλώμενης 

ραδιοεκπομπής - εκπομπής ραντάρ. 

890. 
Υψόμετρο πίεσης καμπίνας 

[Cabin pressure altimeter] 

Βλ. Υψόμετρο. 
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891. 
Ύψος πτήσεως 

[Crusing altitude] 

Ύψος που προσδιορίζεται με κατακόρυφη μέτρηση από τη μέση στάθμη της 

θάλασσας, στη διάρκεια μίας πτήσης ή τμήματος αυτής. 

892. 
Φαινόμενο θαλάμου νέφωσης 

[Cloud chamber effect] 

Βλ. Νέφος συμπύκνωσης 

893. 
Φαινόμενο κυρίων σημείων του ορίζοντα 

[Cardinal point effect] 

Η αυξημένη ένταση μίας γραμμής ή ομάδας επιστροφών σε σκόπευτρο ραντάρ, η 

οποία παρατηρείται όταν η δέσμη εκπομπής του ραντάρ βρίσκεται κατακόρυφα 

στην τετραγωνική επιφάνεια μίας γραμμικής ή παρόμοιας εδαφικής 

διαμόρφωσης. 

894. 
Φάσεις στρατιωτικής διακυβέρνησης 

[Phases of military government] 

1. Έφοδος. Η περίοδος η οποία ξεκινάει με την πρώτη επαφή με τους πολίτες και 

εκτείνεται ώς την εγκαθίδρυση ελέγχου στρατιωτικής διακυβέρνησης από την 

αφικνούμενη στο έδαφος κατοχής δύναμη. 2. Σταθεροποίηση. Η περίοδος η οποία 

ξεκινάει με την εγκαθίδρυση ελέγχου στρατιωτικής διακυβέρνησης και εκτείνεται 

ώς την επίτευξη ελέγχου από τις δυνάμεις κατοχής. 3. Κατοχή. Η περίοδος η 

οποία ξεκινάει από τη στιγμή της πραγματικής κατοχής μίας περιοχής και της 

δημιουργίας πραγματικής δυνατότητας στο στρατιωτικό διοικητή να επιβάλει τη 

δημόσια τάξη και ασφάλεια στη συγκεκριμένη περιοχή. 

Βλπ. ακόμη: Πολιτικές υποθέσεις. 
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895. 
Φιλμ υπερύθρων (ακτίνων) 

[Infrared film] 

Φιλμ με ιδιαίτερη ευαισθησία στα μήκη κύματος που προσεγγίζουν αυτά της 

υπέρυθρης ακτινοβολίας. Χρησιμοποιείται για τη φωτογράφηση σε περιβάλλον 

χαμηλής διαύγειας, λόγω της διεισδυτικής ικανότητας του υπερύρθου φωτός, 

καθώς επίσης και στην ανίχνευση αντικειμένων που προστατεύονται με στοιχεία 

παραλλαγής (καμουφλάζ), για τη διάκριση μεταξύ της ζωντανής βλάστησης και 

της νεκρής βλάστησης ή της τεχνητής πράσινης βαφής. 

896. 
Φίλτρο 

[Filter] 

Στα ηλεκτρονικά συστήματα, συσκευή που μεταδίδει μέρος της προσπίπτουσας 

(λαμβανόμενης) ενέργειας και μπορεί, κατά την έννοια αυτή, να μεταβάλει τη 

φασματική κατανομή της: α. τα φίλτρα υψηλού ορίου μεταδίδουν ενέργεια με 

τιμή υψηλότερη από μία συγκεκριμένη συχνότητα, β. τα φίλτρα χαμηλού ορίου 

μεταδίδουν ενέργεια με τιμή χαμηλότερη από μία συγκεκριμένη συχνότητα, γ. τα 

φίλτρα ζώνης μεταδίδουν ενέργεια σε συγκεκριμένο πλάτος και, τέλος, δ. τα 

φίλτρα διακοπής ζώνης μεταδίδουν ενέργεια εκτός μίας συγκεκριμένης ζώνης 

συχνοτήτων. 

897. 
Φορά άξονα εικονολήπτη 

[Camera axis direction] 

Φορά, στο οριζόντιο επίπεδο του οπτικού άξονα του εικονολήπτη, κατά το χρόνο 

της έκθεσης. Η φορά αυτή ορίζεται από το αζιμούθιο, εκφραζόμενο σε μοίρες, σε 

σχέση με τον πραγματικό/μαγνητικό Βορρά. 
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898. 
Φορτίο 

[Cargo] 

Υλικά και μέσα σε μεταφορά. 

Βλπ. ακόμη: Αεροπορικό φορτίο, Αλλοιώσιμο φορτίο, Ανεπιθύμητο φορτίο, 

Βαρύ φορτίο, Βασικό φορτίο, Γενικό φορτίο, Ειδικό φορτίο, Επιθυμητό φορτίο, 

Επικίνδυνο φορτίο, Εύφλεκτο φορτίο, Πολύτιμο φορτίο, Φορτίο δαπέδου, Φορτίο 

ζωτικής σημασίας, Φορτίο καταυλισμού στρατευμάτων, Φορτίο οχήματος, 

Φορτίο υψηλής εκρηκτικότητας, Φόρτωση. 

899. 
Φορτίο δαπέδου 

[Flatted cargo] 

Φορτίο τοποθετούμενο στο δάπεδο χώρου αποθήκευσης, καλυπτόμενο με σανίδες 

και υλικά σφηνώσεως και διατηρούμενο για μελλοντική χρήση. Επάνω από το 

φορτίο δαπέδου προβλέπεται συνήθως χώρος για τη φόρτωση οχημάτων, με 

δυνατότητα κίνησης των τελευταίων χωρίς μετατόπιση του φορτίου δαπέδου. 

Συνήθως, το φορτίο δαπέδου χρησιμοποιείται ως έρμα. Ορισμένες φορές 

αποκαλείται, τέλος, υποστοιβαζόμενο φορτίο. 

Επίσης: Υποστοιβαζόμενο φορτίο. 

Βλπ. ακόμη: Φορτίο. 

900. 
Φορτίο δημιουργίας κρατήρα 

[Cratering charge] 

Φορτίο πυρίτιδας που τοποθετείται σε επαρκές βάθος για τη δημιουργία κρατήρα. 

901. 
Φορτίο ζωτικής σημασίας 

[Immediately vital cargo] 

Ήδη φορτωμένο φορτίο, το οποίο η χώρα προορισμού θεωρεί ως ζωτικής 

σημασίας για τη συνέχιση του πολέμου ή για την εθνική επιβίωση, ανεξαρτήτως 
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του κινδύνου στον οποίο εκτίθεται το σκάφος μεταφοράς. Εάν το φορτίο 

μεταφέρεται με πλοίο άλλης εθνικότητας, το τελευταίο αυτό κράτος θα πρέπει να 

συμφωνήσει για την παράδοση του φορτίου. Η χρήση του όρου αυτού 

περιορίζεται στην περίοδο εφαρμογής της πολιτικής μετακίνησης φορτίων. 

Βλπ. ακόμη: Φορτίο. 

902. 
Φορτίο καταυλισμού στρατευμάτων 

[Troop space cargo] 

Φορτίο, όπως σάκκοι θαλάσσης ή στρατώνων, στρώματα κλινών ή κλίνες, 

φοριαμοί και εξοπλισμός γραφείου που συνήθως στοιβάζεται σε προσπελάσιμο 

χώρο. Το φορτίο αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει εξοπλισμό μάχης 

μεταφερόμενο από το προσωπικό, καθώς και όπλα που πρέπει να μεταφερθούν 

στην ξηρά από τα στρατεύματα επίθεσης. 

Βλπ. ακόμη: Φορτίο. 

903. 
Φορτίο κοπής 

[Cutting charge] 

Ηλεκτρικό φορτίο που επιτυγχάνει κοπή σύμφωνα με το επίπεδο συμμετρίας του. 

904. 
Φορτίο οχήματος 

[Vehicle cargo] 

Εξοπλισμός σε τροχήλατη βάση ή συρόμενος, στον οποίο μπορεί να 

περιλαμβάνονται οπλικά συστήματα τα οποία απαιτούν συγκεκριμένο χώρο 

έδρασης, ύψος και άλλες πεπερασμένες αποστάσεις. 

Βλπ. ακόμη: Φορτίο. 
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905. 
Φορτίο υψηλής εκρηκτικότητας 

[Highly explosive cargo] 

Φορτίο, όπως πυρομαχικά πυροβολικού, βόμβες, εκρηκτικά βυθού, ρουκέτες και 

πύραυλοι. 

Βλπ. ακόμη: Φορτίο. 

906. 
Φορτίο χημικών πυρομαχικών 

[Chemical ammunition cargo] 

Φορτίο, π.χ. πυρομαχικών λευκού φωσφόρου (χειροβομβίδων και οβίδων). 

Βλπ. ακόμη: Φορτίο. 

907. 
Φόρτος μάχης 

[Combat load] 

Το σύνολο του υλικού μάχης που μεταφέρεται από ένα αεροσκάφος. 

908. 
Φόρτος πολέμου 

[Wartime load] 

 Η μέγιστη ποσότητα υλικών κάθε τύπου που μπορεί να μεταφέρει ένα πλοίο. Η 

σύνθεση του φορτίου προδιαγράφεται από αρμόδια αρχή. 

Επίσης: Φόρτος μάχης. 

909. 
Φόρτωση 

[Loading] 

Η διαδικασία τοποθέτησης στρατευμάτων, εξοπλισμού και υλικών σε πλοία, 

αεροσκάφη, συρμούς τραίνων, μέσα οδικής μεταφοράς ή άλλα μέσα μεταφοράς. 

Βλπ. ακόμη: Φορτίο. 
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910. 
Φόρτωση μάχης 

[Combat loading] 

Η διάταξη του προσωπικού και η στοίβαξη του εξοπλισμού και των εφοδίων, 

κατά τρόπο συμμορφούμενο με τη σχεδιαζόμενη ή προβλεπόμενη τακτική 

επιχείρηση του επιβιβαζόμενου σχηματισμού. Κάθε επιμέρους στοιχείο 

στοιβάζεται κατά τρόπον ώστε να είναι δυνατή η εκφόρτωσή του στον 

απαιτούμενο χώρο και χρόνο. 

Βλπ. ακόμη: Φόρτωση. 

911. 
Φόρτωση νηοπομπής 

[Convoy loading] 

Η επιβίβαση μονάδων προσωπικού και η φόρτωση του εξοπλισμού και των 

προμηθειών τους σε σκάφη της ίδιας ομάδας κίνησης, όχι όμως απαραιτήτως στο 

ίδιο σκάφος. 

Βλπ. ακόμη: Φόρτωση. 

912. 
Φύλλο στοιχείων στόχου 

[Target information sheet] 

Σύντομη περιγραφή ενός στόχου, συνιστώσα τα "περιγραφικά στοιχεία στόχου". 

Κατά κανόνα, περιλαμβάνει τα τεχνικά και φυσικά χαρακτηριστικά του στόχου, 

στοιχεία σχετικά με την ακριβή του θέση, τη διάταξη και τη σημασία του στόχου, 

καθώς επίσης και τα εμπόδια τα οποία πιθανόν να συναντήσει ένα αεροσκάφος 

κατά την πτήση του προς τη θέση του στόχου. 

913. 
Φύλλο χάρτη 

[Map sheet] 

Μεμονωμένος χάρτης ή σχέδιο που είτε χαρακτηρίζεται από πληρότητα, είτε 

αποτελεί τμήμα μίας ακολουθίας χαρτών ή σχεδίων. 
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Βλπ. ακόμη: Χάρτης. 

914. 
Φυσικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού 

[Physical characteristics] 

Τα στρατιωτικά χαρακτηριστικά στοιχείων εξοπλισμού, που προσδιορίζουν 

πρωτίστως τη φύση των στοιχείων, π.χ. το βάρος, το σχήμα, ο όγκος, η 

υδατοστεγανότητα και η αντοχή σε συγκεκριμένες καταπονήσεις. 

915. 
Φυσική ασφάλεια 

[Physical security] 

Ο τομέας αυτός της ασφαλείας που ασχολείται με φυσικά μέτρα και στοχεύει 

στην προστασία προσωπικού, στην αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης 

πρόσβασης σε στοιχεία του εξοπλισμού, εγκαταστάσεις, υλικό και έγγραφα και 

στην εξασφάλιση των τελευταίων από κατασκοπεία, δολιοφθορά, ζημιά και 

κλοπή. 

Επίσης: Φυσική προστασία. 

Βλπ. ακόμη: Ασφάλεια, Ασφάλεια επικοινωνιών, Ασφάλεια προστασίας. 

916. 
Φυτοκτόνο 

[Herbicide] 

Χημική ένωση που θανατώνει ή προξενεί ζημιά σε φυτά. 

Επίσης: Παρασιτοκτόνο. 

917. 
Φωνητικό διακριτκό κλήσης 

[Voice call sign] 

Διακριτικό κλήσης που προορίζεται πρωτίστως για φωνητική επικοινωνία. 

Βλπ. ακόμη: Διακριτικό κλήσης. 
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918. 
Φωτισμός ανάκλασης 

[Illumination by reflection] 

Βλ. Έμμεσος φωτισμός. 

919. 
Φωτισμός διάχυσης 

[Illumination by diffusion] 

Βλ. Έμμεσος φωτισμός. 

920. 
Φωτισμός πεδίου μάχης 

[Battlefield illumination] 

Ο τεχνητός φωτισμός του χώρου διεξαγωγής μίας μάχης, είτε ορατού είτε μη 

ορατού δια γυμνού οφθαλμού. 

Βλπ. ακόμη: Έμμεσος φωτισμός, Τεχνητό σεληνόφως, Τεχνητός φωτισμός 

ημέρας. 

921. 
Φωτογραφία ανίχνευσης παραλλαγής 

[Camouflage detection photography] 

Φωτογραφία με χρήση ειδικού τύπου φιλμ (συνήθως, υπερύθρων) για την 

ανίχνευση παραλλαγής. 

Βλπ. ακόμη: Ψευδές έγχρωμο φιλμ. 

922. 
Φωτογραφία υπερύθρων (ακτίνων) 

[Infrared photogrpahy] 

Φωτογραφία, η οποία κάνει χρήση ενός οπτικού συστήματος και άμεσης 

καταγραφής της εικόνας σε φιλμ που είναι ευαίσθητο σε μήκη κύματος τα οποία 

προσεγγίζουν αυτά των υπερύθρων (φιλμ υπερύθρων). Ο όρος δεν πρέπει να 

συγχέεται με την εικονογραφία υπερύρθων. 
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923. 
Φωτογραφική κλίμακα 

[Photographic scale] 

Ο λόγος της απόστασης που μετράται σε μία φωτογραφική αποτύπωση ή 

μωσαϊκό προς την αντίστοιχη απόσταση επί του εδάφους, κατηγοριοποιούμενος 

ως εξής: α. πολύ μεγάλη κλίμακα: 1:4.999, ή μεγαλύτερη, β. μεγάλη κλίμακα: 

1:5.000 έως 1:9.999, γ. μέση κλίμακα: 1:10.000 έως 1:24.999, δ. μικρή κλίμακα: 

1:25.000 έως 1:49.999 και ε. πολύ μικρή κλίμακα: 1:50.000 ή μικρότερη. 

Βλπ. ακόμη: Κλίμακα. 

924. 
Χαρακτηρισμός (αξιολόγηση) 

[Characterisation (evaluation)] 

Συνοπτικό βιογραφικό ενός ατόμου ή δήλωση της φύσης και των προθέσεων μίας 

οργάνωσης ή ομάδας. 

925. 
Χαρακτηρισμός ημερών και ωρών 

[Designation of days and hours] 

Οι κατωτέρω χαρακτηρισμοί έχουν τις αντίστοιχες σημασίες: Ημέρα έναρξης 

επιχειρήσεων* (D-day): Η ημέρα κατά την οποία ξεκινάει ή πρόκειται να 

ξεκινήσει μία επιχείρηση. Μπορεί να αναφέρεται στην έναρξη των εχθροπραξιών 

ή οιασδήποτε άλλης επιχείρησης. Ημέρα έναρξης άσκησης* (E-day): Η ημέρα 

κατά την οποία ξεκινάει μία ΝΑΤΟϊκή άσκηση. Ημέρα διαταγής ανάπτυξης (G-

day): Η ημέρα κατά την οποία δίδεται διαταγή, συνήθως εθνικής εμβέλειας, για 

την ανάπτυξη μίας μονάδας. Ημέρα εισόδου φάλαγγας ή νηοπομπής* (K-day): Η 

ημέρα κατά την οποία ένα σύστημα φάλαγγας ή νηοπομπής εισάγεται ή πρόκειται 

να εισαχθεί σε συγκεκριμένο διάδρομο φάλαγγας ή νηοπομπής. Ημέρα Ε* (M-

day): Η ημέρα κατά την οποία ξεκινάει ή πρόκειται να ξεκινήσει μία 

κινητοποίηση. Ώρα επιθέσεως ή άσκησης* (H-hour): Η ακριβής ώρα κατά την 

οποία ξεκινάει ή πρόκειται να ξεκινήσει μία άσκηση ή μία επιχείρηση. (*): Ο 
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όρος αυτός χρησιμοποιείται επίσης ως αναφορά για την κατάδειξη των 

ωρών/ημερών πριν ή μετά από το συμβάν. 

Βλπ. ακόμη: Ημέρα έναρξης επιχειρήσεων, Ημέρα κινητοποίησης, Σύστημα 

σχεδιασμού προσωπικού σε περίοδο πολέμου. 

926. 
Χαρακτηριστική πιθανότητα ανίχνευσης 

[Characteristic detection probability] 

Ο λόγος του αριθμού των ναρκών που ανιχνεύονται σε μία σάρωση προς τον 

αριθμό των ναρκών που θα μπορούσαν να είχαν ανιχνευθεί εντός του 

χαρακτηριστικού εύρους ανίχνευσης. 

927. 
Χαρακτηριστική πιθανότητα ενεργοποίησης 

[Characteristic actuation probability] 

Η μέση πιθανότητα ενεργοποίησης μίας νάρκης συγκεκριμένου τύπου σε μία 

σάρωση, εντός του χαρακτηριστικού εύρους ενεργοποίησης. 

928. 
Χαρακτηριστικό εύρος ανίχνευσης 

[Characteristic detection width] 

Το εύρος μίας διαδρομής επί της οποίας μπορούν να ανιχνευθούν οι νάρκες με 

μία σάρωση. 

929. 
Χαρακτηριστικό εύρος ενεργοποίησης 

[Characteristic actuation width] 

Το εύρος μίας διαδρομής επί της οποίας μπορούν να ενεργοποιηθούν οι νάρκες με 

μία σάρωση. 
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930. 
Χάραξη κάλυψης 

[Covertrace] 

Υπέρθεση ενός εκ περισσοτέρων επιπέδων, που δείχνει όλες τις αναγνωριστικές 

εξόδους οι οποίες καλύπτουν το φύλλο χάρτη στο οποίο αναφέρονται τα 

υπερτιθέμενα επίπεδα. 

931. 
Χάρτης 

[Map] 

Γραφική απεικόνιση, κατά κανόνα σε επίπεδη επιφάνεια και σε προκαθορισμένη 

κλίμακα, φυσικών ή τεχνητών στοιχείων στην επιφάνεια ενός τμήματος της Γης ή 

ολόκληρης της Γης ή άλλου πλανητικού σώματος. Τα στοιχεία τοποθετούνται 

σύμφωνα με ένα σύστημα συντεταγμένων αναφοράς. 

932. 
Χάρτης αμφίβιων επιχειρήσεων 

[Amphibious chart] 

Ειδικός ναυτικός χάρτης, σε κλίμακα 1:25.000 ή μεγαλύτερη, προοριζόμενος για 

την κάλυψη ειδικών αναγκών σε αποβατικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις 

παθητικής παράκτιας άμυνας. Ο χάρτης περιλαμβάνει στοιχεία και πληροφορίες 

επί του θαλάσσιου μετώπου και της ακτογραμμής, σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια 

απ' ό,τι ένας χάρτης μάχης. 

933. 
Χάρτης μάχης 

[Combat chart] 

Ειδικός ναυτικός χάρτης, σε κλίμακα 1:50.000, σχεδιασμένος για τη ναυτική 

υποστήριξη πυρός και την εγγύς αεροπορική υποστήριξη σε παράκτιες ή αμφίβιες 

επιχειρήσεις. Ο χάρτης περιλαμβάνει αναλυτικά υδρογραφικά και τοπογραφικά 

στοιχεία που βρίσκονται μέσα στην παράκτια ζώνη. 

Βλπ. ακόμη: Χάρτης αμφίβιων επιχειρήσεων. 
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934. 
Χειρισμός ηλεκτρονικής παραπλάνησης 

[Electronic manipulative deception] 

Η αλλοίωση των χαρακτηριστικών, στοιχείων ή διαδικασιών της 

ηλεκτρομαγνητικής εκπομπής από φίλιες δυνάμεις, η οποία στοχεύει στην 

αποφυγή της αποκάλυψης ή στη μετάδοση παραπλανητικών, πλαστών ή 

ψευδεπίγραφων δεικτών προοριζόμενων για χρήση από τις δυνάμεις του 

αντιπάλου. 

935. 
Χημικές επιχειρήσεις 

[Chemical operations] 

Χρήση χημικών παραγόντων για τη φόνευση, τον τραυματισμό ή την 

αδρανοποίηση για σημαντικό χρονικό διάστημα, ανθρώπων ή ζώων, και την 

αποφυγή ή την αποτροπή της χρήσης περιοχών, εγκαταστάσεων ή υλικού. 

Επίσης, η άμυνα για την αντιμετώπιση της χρήσης ως αυτή ορίζεται ανωτέρω. 

Επίσης: Επιχειρήσεις χημικού πολέμου. 

936. 
Χημική άμυνα 

[Chemical defence] 

Οι μέθοδοι, τα σχέδια και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στον καθορισμό 

και στην εφαρμογή αμυντικών μέτρων κατά προσβολών οι οποίες κάνουν χρήση 

χημικών παραγόντων. 

Βλπ. ακόμη: ΡΒΧ άμυνα. 

937. 
Χημική δόση 

[Chemical dose] 

Η ποσότητα, σε mg, ενός χημικού παράγοντα η οποία προσλαμβάνεται ή 

απορροφάται από το σώμα. 
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938. 
Χημική έρευνα 

[Chemical survey] 

Η κατευθυνόμενη προσπάθεια για τον προσδιορισμό της φύσης και του βαθμού 

ενός χημικού κινδύνου σε μία περιοχή, καθώς επίσης και για την περιμετρική 

οριοθέτηση της περιοχής κινδύνου. 

939. 
Χημική νάρκη 

[Chemical mine] 

Νάρκη περιέχουσα έναν χημικό παράγοντα προοριζόμενη για τη φόνευση, τον 

τραυματισμό ή την αδρανοποίηση προσωπικού ή την επιμόλυνση υλικού ή 

εδάφους. 

940. 
Χημική παρακολούθηση 

[Chemical monitoring] 

Η συνεχής ή η περιοδικώς εκτελούμενη διαδικασία του προσδιορισμού (ελέγχου) 

της παρουσίας ενός χημικού παράγοντα. 

Βλπ. ακόμη: Χημική έρευνα. 

941. 
Χημική χοάνη 

[Chemical horn] 

Στο ναυτικό ναρκοπόλεμο, ναρκοχοάνη που περιέχει μία ηλεκτρική μπαταρία, της 

οποίας ο ηλεκτρολύτης τοποθετείται σε υαλοσωλήνα προστατευόμενο από λεπτό 

μεταλλικό φύλλο. Καλείται επίσης Χοάνη Hertz. 

Επίσης: Ερτζιανή χοάνη. 
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942. 
Χημικό πυρομαχικό 

[Chemical ammunition] 

Τύπος πυρομαχικού, το υλικό πλήρωσης του οποίου είναι, πρωτίστως, ένας 

χημικός παράγοντας. 

Βλπ. ακόμη: Φορτίο. 

943. 
Χημικός παράγοντας 

[Chemical agent] 

Χημική ουσία που προορίζεται για χρήση σε στρατιωτικές επιχειρήσεις με στόχο 

τη φόνευση, το σοβαρό τραυματισμό ή την αδρανοποίηση του ανθρώπου μέσω 

των φυσιολογικών επιπτώσεών της. Στον ορισμό αυτόν δεν περιλαμβάνονται τα 

υλικά που χρησιμοποιούνται στην καταστολή ταραχών, τα φυτοκτόνα 

(παρασιτοκτόνα), ο καπνός και η φλόγα. 

Επίσης: Χημικό στοιχείο. 

Βλπ. ακόμη: Βιολογικός παράγοντας. 

944. 
Χημικός πόλεμος 

[Chemical warfare] 

Το σύνολο των επιμέρους στοιχείων που απαρτίζουν στρατιωτικές επιχειρήσεις, 

στις οποίες γίνεται χρήση θανατηφόρων ή και αδρανοποιητικών στοιχείων, 

παραγόντων και πυρομαχικών, καθώς επίσης και τα μέτρα προστασίας που 

σχετίζονται με τις εν λόγω επιθετικές επιχειρήσεις. Δεδομένου ότι τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται στην καταστολή ταραχών και τα φυτοκτόνα (παρασιτοκτόνα) 

δεν θεωρούνται παράγοντες χημικού πολέμου, για τις δύο αυτές κατηγορίες 

υλικών χρησιμοποιείται συχνά ο όρος "χημικά", ο οποίος θεωρείται ότι 

συμπεριλαμβάνει όλους τους τύπους χημικών πυρομαχικών και παραγόντων, 

συλλογικά. Ο όρος "όπλα χημικού πολέμου" μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

σημαίνον τόσο των θανατηφόρων όσο και των αδρανοποιητικών 

πυρομαχικών/παραγόντων, χημικής ή βιολογικής προέλευσης. 
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Βλπ. ακόμη: Υλικό καταστολής ταραχών, Φυτοκτόνο, Χημικές επιχειρήσεις. 

 Αρκτικ.: CW. 

945. 
Χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων 

[Tactical nuclear weapon employment] 

Η χρήση πυρηνικών οπλικών συστημάτων από θαλάσσιες, χερσαίες ή 

αεροπορικές δυνάμεις κατά των αντικείμενων (εχθρικών) δυνάμεων, 

υποστηρικτικών εγκαταστάσεων ή συστημάτων, για την υποστήριξη των 

επιχειρήσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη μίας στρατιωτικής αποστολής 

περιορισμένου εύρους, ή για την υποστήριξη των σχεδίων ελιγμού που εκπονεί 

ένας στρατιωτικός διοικητής και που συνήθως περιορίζονται στην περιοχή 

διεξαγωγής των στρατιωτικών επιχειρήσεων. 

946. 
Χρόνια δόση ακτινοβολίας 

[Chronic radiation dose] 

Δόση ιοντίζουσας ακτινοβολίας που λαμβάνεται είτε συνεχώς, είτε σε περιοδική 

βάση, επί μακρά χρονικά διαστήματα. Μία χρόνια δόση ακτινοβολίας μπορεί να 

είναι επαρκώς υψηλή ώστε να προξενήσει ασθένειες και θανάτους. Εν τούτοις, 

εάν ο ρυθμός δόσης είναι χαμηλός, είναι δυνατή η αποκατάσταση της οξείας 

κυτταρικής βλάβης που προξενείται. 

Βλπ. ακόμη: Δόση ακτινοβολίας, Οξεία δόση ακτινοβολίας, Ρυθμός δόσης 

ακτινοβολίας. 

947. 
Χρονικός προγραμματισμός νηοπομπής 

[Convoy schedule] 

Προγραμματισμένες αποπλεύσεις νηοπομπών, δεικνύουσες τις γραμμές του πλου, 

τα σημεία συγκέντρωσης και τις τερματικές περιοχές, την προγραμματισμένη 

ταχύτητα πλεύσης και τα χρονικά διαστήματα μεταξύ αποπλεύσεων. 
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948. 
Χρόνος ολοκλήρωσης 

[Turnaround time] 

Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της άφιξης σε ένα συγκεκριμένο σημείο και της 

πλήρους ετοιμότητας για την αναχώρηση από το σημείο αυτό. Κατά την έννοια 

αυτή, χρησιμοποιείται για να συμπεριλάβει τις πράξεις φόρτωσης, εκφόρτωσης 

και ανεφοδιασμού σε όπλα και καύσιμα, κατά περίπτωση, οχημάτων, σκαφών και 

αεροσκαφών. 

Βλπ. ακόμη: Κύκλος ολοκλήρωσης πράξης κίνησης. 

949. 
Χωρητικότητα ακτής 

[Beach capacity] 

Εκτίμηση, εκφραζόμενη ως ποσότητα μετρικών τόνων ή τόνων βάρους ανά 

ημέρα, του φορτίου που μπορεί να εκφορτωθεί σε μία καθοριζόμενη λωρίδα 

ακτής. 

Βλπ. ακόμη: Ικανότητα αποσυμφόρησης. 

950. 
Χώρος οδού 

[Road space] 

Το μήκος μίας οδού που εκχωρείται ή/και καταλαμβάνεται από μία φάλαγγα κατά 

την κίνησή της, εκφραζόμενο σε χιλιόμετρα ή μίλια. 

951. 
Ψευδές έγχρωμο φιλμ 

[False colour film] 

Έγχρωμο φιλμ, με ένα τουλάχιστον στρώμα ευαίσθητο σε ακτινοβολία εκτός του 

ορατού φάσματος (π.χ. υπέρυθρη), στο οποίο διαφοροποιείται η αναπαράσταση 

των χρωμάτων. 

Βλπ. ακόμη: Φωτογραφία ανίχνευσης παραλλαγής. 
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952. 
Ψυχρός πόλεμος 

[Cold war] 

Κατάσταση διεθνούς έντασης, στην οποία χρησιμοποιούνται μέτρα πολιτικού, 

οικονομικού, τεχνολογικού, κοινωνικού, ψυχολογικού, παραστρατιωτικού και 

στρατιωτικού χαρακτήρα, χωρίς όμως ανοικτή ένοπλη σύγκρουση, για την 

επίτευξη των εθνικών στόχων. 

953. 
Ωρομετρική κωδική θέση στόχου 

[Clock code position] 

Η θέση ενός στόχου σε σχέση με ένα αεροσκάφος ή πλοίο, με τον εκάστοτε 

διαμήκη άξονα του πλοίου ή του αεροσκάφους να θεωρείται ως η 12η ώρα. 

 
_________________ 
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