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Τι είναι ο Αριθμός Ονομαστικού κατά ΝΑΤΟ 
(NSN) 

 
Το παρόν εγχειρίδιο έχει σαν στόχο να περιγράψει  την εξέλιξη 
του Αριθμού Ονομαστικού και την σπουδαιότητά του στις 
σύγχρονες διαδικασίες  Διοικητικής Μέριμνας.  
 
 
 
 
 
Ο Αριθμός Ονομαστικού κατά  ΝΑΤΟ, θα  μπορούσαμε να   
πούμε  απλά, ότι  είναι  μία επίσημη ετικέτα  η  οποία  
εφαρμόζεται σε  ένα  υλικό το  οποίο κατ’ επανάληψη 
προμηθεύεται, αποθηκεύεται, διακινείται και χρησιμοποιείται στο 
Εφοδιαστικό Σύστημα (Σύστημα Διοικητικής Μέριμνας) των 
Ενόπλων Δυνάμεων. Όταν αποδίδεται ένας Αριθμός 
Ονομαστικού σε ένα υλικό, συγκεντρώνονται διάφορες 
πληροφορίες που  σχετίζονται και συνδέονται με αυτόν και οι 
οποίες είναι απαραίτητες σε όλο το φάσμα των διαδικασιών των 
εθνικών επιχειρήσεων Διοικητικής Μέριμνας.  Πληροφορίες 
όπως η τιμή του υλικού, η ονομασία του, ο Αριθμός του 
κατασκευαστή (part number), τα φυσικά και λειτουργικά 
χαρακτηριστικά του, και άλλα. 
                
O Αριθμός Ονομαστικού κατά ΝΑΤΟ, αποδίδεται σε όλα σχεδόν 
τα υλικά, από τους λαμπτήρες φωτισμού, τα εργαλεία μέχρι και 

τα πυροβόλα όπλα. Τώρα το ερώτημα  που γεννιέται   είναι  το  
εξής:  Αποδίδεται  ξεχωριστός   Αριθμός  Ονομαστικού για  κάθε 
διαφορετικό τύπο λαμπτήρα φωτισμού των 60 Watt; Η General 
Electric, η Sylvania και η Osram κατασκευάζουν λαμπτήρες 
 
φωτισμού των 60 watt, οι οποίοι έχουν το ίδιο μέγεθος και 
εκτελούν την ίδια λειτουργία. Έτσι όλοι οι λαμπτήρες φωτισμού 
των 60 watt , ταξινομούνται κάτω από τον  ίδιο Αριθμό 
Ονομαστικού. Όταν λοιπόν  υλικά διαφορετικών κατασκευαστών 
εκτελούν την ίδια λειτουργία και έχουν τα ίδια φυσικά και 
λειτουργικά χαρακτηριστικά, τους αποδίδεται ένας μοναδικός 
Αριθμός Ονομαστικού. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιούνται οι 
Αριθμοί Ονομαστικού που εισάγονται στο Σύστημα 
Κωδικοποίησης Υλικών κατά ΝΑΤΟ. 
 
Σήμερα ο Αριθμός Ονομαστικού κατά ΝΑΤΟ , αναγνωρίζεται 
επίσημα από τις κυβερνήσεις  όλων των κρατών μελών του 
ΝΑΤΟ καθώς  και από πολλές κυβερνήσεις κρατών που δεν 
είναι μέλη του 
NATO. Οι 
Υπηρεσίες των 
Ενόπλων 
Δυνάμεων 
χρησιμοποιούν 
τον Αριθμό 
Ονομαστικού 
για την 
προμήθεια και 
την διαχείριση 



προμηθειών, αξίας πολλών εκατομμυρίων Ευρώ κάθε χρόνο. 
Σήμερα στο Σύστημα Κωδικοποίησης Υλικών κατά ΝΑΤΟ 
διακινούνται περίπου 16 εκατομμύρια Αριθμοί Ονομαστικού  
που έχουν αποδοθεί σε υλικά από τις χώρες στις οποίες 
παράγονται. 
 
 Ο Αριθμός Ονομαστικού είναι το κλειδί για την προώθηση της 
συνεργασίας μεταξύ των Υπηρεσιών και των Κλάδων των 
Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και για  την υποστήριξη (Διοικητική 
Μέριμνα) , στο παρόν και στο μέλλον των οπλικών τους 
Συστημάτων. 
 
Όταν χρησιμοποιούνται πολλά διαφορετικά εμπορικά 
συστήματα ταξινόμησης  δεν υπάρχει  τυποποιημένη μορφή για 
την ομαδοποίηση των υλικών με μια λογική σειρά,  γεγονός που 
κάνει την αναζήτηση και ανεύρεση ενός υλικού χρονοβόρα. 
Επίσης το ίδιο υλικό μπορεί να είναι κατηγοριοποιημένο 
ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερες κατηγορίες. Για παράδειγμα 
ένα ποτήρι του νερού μπορεί να  βρίσκεται κατηγοριοποιημένο 
στον  Εξοπλισμό Κάμπινγκ, στα Εφόδια Κουζίνας ή  και στον  
Οικιακό Εξοπλισμό. 
 

 
Μελλοντικές προκλήσεις για τον 
Αριθμό Ονομαστικού (NSN) 
 

Ας σκεφτούμε ότι δεν υπάρχουν μόνο πολλοί 
διαφορετικοί κατασκευαστές με πολλά αντίστοιχα  part numbers, 

αλλά επιπλέον οι κατασκευαστές αυτοί αναφέρονται στα υλικά 
τους χρησιμοποιώντας πολλά διαφορετικά εμπορικά συστήματα 
ταξινόμησης. Όλοι αυτοί οι διαφορετικοί κωδικοί θα μπορούσαν 
εύκολα να συμπεριληφθούν στις πληροφορίες που παρέχει ο 
Αριθμός Ονομαστικού. Με τον τρόπο αυτό οι κώδικες αυτοί θα 
γίνονταν πιο κατανοητοί και ο Αριθμός Ονομαστικού θα παρείχε 
μία μοναδική παραπομπή ανάμεσα στις διαφορετικές μεθόδους 
αρίθμησης των υλικών παραγωγής. 
 
Το πιο συνηθισμένο μειονέκτημα ανάμεσα στα διαφορετικά 
εμπορικά συστήματα ταξινόμησης,  είναι η μη παροχή της 
δυνατότητας στους χρήστες να εντοπίζουν εύκολα το υλικό το 
οποίο ψάχνουν. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός, ότι 
βασίζονται σε συστήματα που χρησιμοποιούν διαφορετικά 
ακρώνυμα ή/και συντομεύσεις για το ίδιο υλικό, ή  περιγραφές 
που συχνά είναι δυνατόν να παρερμηνευτούν. Για παράδειγμα, 
για την αναγνώριση της μονάδας βάρους της λίβρας μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί, lb., ή Pd. 
 

Επιπλέον πολλά προϊόντα και ανταλλακτικά συχνά περιέχουν 
ημιτελείς περιγραφές.  
 
 

 
 Πως και Γιατί Δημιουργήθηκε ο  Αριθμός   
  Ονομαστικού  κατά ΝΑΤΟ (NSN) 
 
  Το Σύστημα που σήμερα γνωρίζουμε ως 

Σύστημα Κωδικοποίησης του ΝΑΤΟ, αναπτύχθηκε στις 



Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στο τέλος του 2ου Παγκοσμίου 
πολέμου με εντολή του τότε προέδρου  ROOSEVELT. 
 
Εκείνη την εποχή, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είχαν 
εκατομμύρια τόνους  ακωδικοποίητο υλικό στα αποθέματά τους. 
Υπήρχε άμεση ανάγκη αυτό το υλικό και ο εξοπλισμός να 
υποστηρίξει τις προσπάθειες των Ενόπλων Δυνάμεων στον 
πόλεμο, αλλά ήταν δύσκολο να διασφαλισθεί ότι το σωστό υλικό 
θα βρισκόταν στο σωστό μέρος την κατάλληλη χρονική στιγμή.    
 
Κάθε υπηρεσία χρησιμοποιούσε το δικό της διαφορετικό 
σύστημα αναγνώρισης των υλικών , γεγονός που είχε σαν 
αποτέλεσμα  την υπερπαραγωγή υλικών, την τήρηση υπερ-
αποθεμάτων και την τεράστια σπατάλη ανεπαρκών, για την 
εποχή, πόρων. Ακόμη χειρότερα υπήρχαν κρίσιμες ελλείψεις 
πολλών βασικών υλικών που ήταν απολύτως απαραίτητα στο 
πεδίο των μαχών. Στην  πραγματικότητα όμως, δεν υπήρχαν 
ελλείψεις υλικών αλλά έλλειψη ενός κοινού Συστήματος 
Αναγνώρισης των υλικών. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές  χώρες αντιμετώπισαν το ίδιο 
πρόβλημα και όλες ανέπτυξαν τη δική τους λύση και το δικό 
τους σύστημα αναγνώρισης προκειμένου να το επιλύσουν. 
Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο το 1953, 
πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Μ.Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία 
Ολλανδία και Βέλγιο) αποφάσισαν να υιοθετήσουν το 
Αμερικανικό Ομοσπονδιακό Σύστημα Κωδικοποίησης το οποίο 
το 1957 εξελίχθηκε στο σημερινό Σύστημα Κωδικοποίησης του 
ΝΑΤΟ με την  επικύρωση των συμφωνιών τυποποίησης 
(STANAGs) 3150 και 3151. 
Μια κοινή γλώσσα λοιπόν ήταν απαραίτητη, για την διαχείριση 
και την υποστήριξη της ολοένα αυξανόμενης σε πολυπλοκότητα 
σύγχρονης Διοικητικής Μέριμνας.. Η κοινή αυτή γλώσσα, με το 

πέρασμα των χρόνων καθορίστηκε να είναι ο Αριθμός 
Ονομαστικού κατά ΝΑΤΟ. 
 
                   
Πως θα  ονομάζατε αυτό το υλικό; 
 
 

 
                  Ροδέλα;   Διαχωριστικό;  Προσθήκη; 
 
 
Λοιπόν, αν δεν είστε σίγουροι τότε μπορείτε να καταλάβετε 
πόσο σημαντικό είναι η καθιέρωση μιας κοινής ονομασίας και 
περιγραφής για κάθε μοναδικό υλικό. Το υλικό αυτό  στο 
Σύστημα Κωδικοποίησης κατά ΝΑΤΟ έχει ταξινομηθεί σαν 
ροδέλα. 
 

 Μεγιστοποιεί την χρήση των διαθέσιμων πόρων μέσω 
της αναγνώρισης των υλικών εφοδιασμού που είναι 
εναλλακτά ή υποκατάστατα, 

 



 Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την τιμή των υλικών, οι 
οποίες είναι πολύτιμες στις διαπραγματεύσεις για τις 
μελλοντικές προμήθειες, 

 
 Μειώνει τους απαιτούμενους αποθηκευτικούς χώρους 

καθώς και το απαιτούμενο προσωπικό μέσω της 
ελαχιστοποίησης της διπλοκωδικοποίησης των υλικών 
εφοδιασμού.  

 
 Παρέχει συγκεντρωτικά όλες τις πληροφορίες για ένα 

υλικό, 
 

 Παρέχει προστασία σε τυχόν ευαίσθητες πληροφορίες 
των υλικών μέσω της περιορισμένης και ελεγχόμενης  
πρόσβασης σε αυτές. 

 
Το σημαντικότερο ίσως όφελος της χρήσης του Αριθμού 
Ονομαστικού, είναι ότι παρέχει αποτελεσματική διαχείριση των 
δεδομένων των υλικών εφοδιασμού καθ’ όλη την διάρκεια ζωής 
τους, από την στιγμή της προβολής της απαίτησης προμήθειάς 
τους, την απόκτησή τους, την συντήρηση , την αποθήκευση και 
διανομή τους, μέχρι και την τελική απόσυρσή τους από το 
συγκεκριμένο υλικό, με αποτέλεσμα ο στρατός Ξηράς να προβεί 
σε νέα προμήθεια του υλικού. Ο Αριθμός Ονομαστικού 
αποτρέπει την προμήθεια και αποθήκευση μη απαραίτητων 
υλικών καθώς τα όμοια υλικά αναγνωρίζονται σαν ένα μοναδικό 
υλικό, με έναν και μοναδικό Αριθμό Ονομαστικού. 
 

Τώρα ας υποθέσουμε ότι μία Υπηρεσία χρειάζεται έναν 
λαμπτήρα φωτισμού των  60 watt, και έστω ότι δεν υπάρχουν 
διαθέσιμοι αντίστοιχοι λαμπτήρες της εταιρείας Sylvania. Αυτό 
σημαίνει αυτόματα ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι λαμπτήρες 
φωτισμού των 60 watt; Ασφαλώς και όχι. Μέσω του Αριθμού 
Ονομαστικού αναγνωρίζονται πολλαπλές πηγές όπως η Osram 
ή η General Electric, ώστε να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα στα 
αποθέματα. 
Ο Αριθμός Ονομαστικού παρέχει πολλά περισσότερα 
πλεονεκτήματα στο προσωπικό των υπηρεσιών Διοικητικής 
Μέριμνας . Για παράδειγμα ο Αριθμός Ονομαστικού επιτυγχάνει  
τα ακόλουθα: 
 

 Μειώνει τον απαιτούμενο χρόνο με την δυνατότητα που 
παρέχει στο προσωπικό Διοικητικής Μέριμνας  να  
αναγνωρίζει , να εντοπίζει και να παραγγέλνει  εύκολα 
ανταλλακτικά και εφόδια, 
 

 Παρέχει πλήρη εικόνα για τα υπάρχοντα αποθέματα, 
 

 Αναγνωρίζει το όριο ζωής των υλικών, 
   
 
Πως μοιάζει ο Αριθμός Ονομαστικού; 
 

   Η αλματώδης τεχνολογική πρόοδος έχει αυξήσει την 
πολυπλοκότητα των οπλικών Συστημάτων που χρησιμοποιούν 
οι Ένοπλες Δυνάμεις. Η αυξανόμενη αυτή πολυπλοκότητα έχει 



δώσει το έναυσμα για την εξέλιξη του Συστήματος Διοικητικής 
Μέριμνας. Ο ρόλος της σύγχρονης Διοικητικής Μέριμνας για την 
υποστήριξη των σημερινών οπλικών Συστημάτων έχει γίνει 
πολύ σημαντικός, και είναι πολύ λογικό να υποθέσουμε ότι η 
τάση αυτή θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Είναι επιτακτική 
ανάγκη λοιπόν, οι πληροφορίες που παρέχονται από τα 
σύγχρονα Συστήματα Διοικητικής Μέριμνας, να τυποποιούνται, 
να ομαδοποιούνται και να διανέμονται σωστά. Οι στόχοι αυτοί 
εκπληρώνονται πλήρως με την χρήση του Αριθμού 
Ονομαστικού και την εφαρμογή του Συστήματος Κωδικοποίησης 
κατά ΝΑΤΟ. 
 
Μπορείτε να αναγνωρίσετε αυτόν τον αριθμό; 
 
 

          (210) 746-6000 
 
 
Ακριβώς. Είναι ένα τηλεφωνικός αριθμός σε μια περιοχή της 
Αθήνας. Τα τρία ξεχωριστά τμήματα του τηλεφωνικού αριθμού 
αναγνωρίζονται εύκολα. Τα πρώτο τμήμα είναι ο κωδικός της 
πόλης (Αθήνα), το δεύτερο τμήμα είναι ο κωδικός περιοχής 
(Παπάγου), και το τρίτο τμήμα ένας μοναδικός τετραψήφιος 
αριθμός. 
 

(210)   746  -   6000 

       
 
Ακριβώς όπως κάθε τμήμα ενός τηλεφωνικού αριθμού έχει μια 
μοναδική ερμηνεία, έτσι και ο Αριθμός Ονομαστικού είναι 
δομημένος έτσι ώστε να μεταφέρει(απεικονίζει)συγκεκριμένες 
πληροφορίες για το υλικό που περιγράφει. 
 
Ο Αριθμός Ονομαστικού, είναι ένας δεκατριψήφιος κωδικός, ο  
οποίος μοιάζει κάπως έτσι: 
 
 
 
 

   5910    -     12    -     3814753 
 

Ποια είναι η πραγματική Αξία του Αριθμού 
Ονομαστικού 
 

Ας θυμηθούμε το παράδειγμα με το υλικό που 
μπορούσαμε να το ονομάσουμε   Ροδέλα ή   
Διαχωριστικό ή Προσθήκη. 
 
Ας υποθέσουμε τώρα  ότι ο Στρατός Ξηράς έχει 

αποθηκευμένα 5000 τεμάχια αυτού του υλικού με την ονομασία 

Κωδικός    Κωδικός    Μοναδικός  
 Πόλης       Περιοχής      Αριθμός 

        Κωδικός                  ΚΚωωδδιικκόόςς    ΕΕθθννιικκοούύ                                ΜΜηη  ΣΣηημμααννττιικκόόςς  
Ταξινόμησης    ΝΝΑΑΤΤΟΟ      ΓΓρρααφφεείίοουυ    ΚΚωωδδιικκοοπποοίίηησσηηςς    ΣΣεειιρριιαακκόόςς  ΑΑρριιθθμμόόςς                                
                                                                                            ((NNCCBB  CCooddee))                                                            
                                                                                                                                                                      
                                                                                                 
  



Προσθήκη, το Πολεμικό Ναυτικό έχει αποθηκευμένα 5000 
τεμάχια από το ίδιο υλικό με την ονομασία Διαχωριστικό και ότι 
τέλος η Πολεμική Αεροπορία έχει αποθηκευμένα 5000 τεμάχια 
από το ίδιο υλικό με την ονομασία Ροδέλα. Τι  θα  συμβεί στην 
περίπτωση που τα  
 

 
αποθέματα του Στρατού Ξηράς στο συγκεκριμένο υλικό 
εξαντληθούν και πρέπει να τα αναπληρώσει ; Η ΜΗ χρήση μίας 
κοινής ονομασίας για το ίδιο υλικό, δεν θα επιτρέψει την 
διασταύρωση της πληροφορίας ότι τόσο το Πολεμικό Ναυτικό 
όσο  και  η  Πολεμική  Αεροπορία  διαθέτουν μεγάλα αποθέματα 
 

Η χρήση μίας και μοναδικής γλώσσας Διοικητικής 
Μέριμνας όπως ο Αριθμός Ονομαστικού, 
καθίσταται όλο και περισσότερο σημαντική, καθώς 
προωθεί την συνεργασία μεταξύ των Υπηρεσιών 

και των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και βελτιώνει την 
διαθεσιμότητα των μέσων προς τους χρήστες αυξάνοντας την 
επιχειρησιακή τους ετοιμότητα. Ο Αριθμός Ονομαστικού 
καθίσταται με τον τρόπο αυτό σημαντικός παράγοντας για την 

αποτελεσματική διεξαγωγή και  ολοκλήρωση των Διακλαδικών 
επιχειρήσεων. 
 
Ο Αριθμός Ονομαστικού, δίνει την δυνατότητα σε όλες τις 
Υπηρεσίες να έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες και να 
μπορούν να αναγνωρίζουν τα υλικά. Οι μηχανικοί, οι 
επιθεωρητές και το υπόλοιπο προσωπικό συντήρησης έχει την 
δυνατότητα να ελέγχει και να εντοπίζει όλες τις πληροφορίες 
σχετικά με τα ανταλλακτικά που απαιτούνται  για την συντήρηση 
και την υποστήριξη των οπλικών συστημάτων. 
 
Η χρήση του Αριθμού Ονομαστικού παρέχει στο προσωπικό 
που απασχολείται σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της 
Διοικητικής Μέριμνας, μία τυποποιημένη μέθοδο αναγνώρισης 
και παρακολούθησης όλων των υλικών εφοδιασμού. Επιπλέον 
τους επιτρέπει βασιζόμενοι στις πληροφορίες που παρέχει ο 
Αριθμός Ονομαστικού για το εκάστοτε υλικό, να βελτιώνουν την 
διαχείριση των αποθεμάτων και κατά συνέπεια να μειώνουν τα 
αντίστοιχα κόστη. 
 
 
Οι πρώτοι τέσσερις χαρακτήρες  απεικονίζουν την Ομάδα 
(NATO Supply Group) και την Κλάση του υλικού (NATO Supply 
Class). Στην συγκεκριμένη περίπτωση το «59» αντιπροσωπεύει 
την Ομάδα “Εξαρτήματα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού” και το «5910» αντιπροσωπεύει την Κλάση 
“Πυκνωτές” μέσα στην Ομάδα. 
 
Στις στήλες 5 και 6 του Αριθμού Ονομαστικού απεικονίζεται η 
χώρα που τον αποδίδει , που στην συγκεκριμένη περίπτωση 
“12” είναι η Γερμανία. 
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Προσθήκη Διαχωριστικό Ροδέλα 

5000 5000 5000 



 
Τα τελευταία 7 ψηφία του Αριθμού Ονομαστικού είναι ένας 
σειριακός αριθμός αναγνώρισης χωρίς ιδιαίτερη σημασία που 
αποδίδεται μέσω του συστήματος κωδικοποίησης από το 
αντίστοιχο Εθνικό Γραφείο Κωδικοποίησης(NCB).   
 
Καθώς ο κωδικός ταξινόμησης ΝΑΤΟ ενός υλικού μπορεί να 
αλλάξει για διάφορους λόγους κατά την διάρκεια του κύκλου 
ζωής του, οι τελευταίοι  9 χαρακτήρες, οι οποίοι αναφέρονται ως 
Εθνικός Αριθμός Αναγνώρισης Υλικού(NIIN), θα παραμείνουν 
σταθεροί και θα χαρακτηρίζουν το υλικό καθ’ όλη την διάρκεια 
ζωής του. 
                                            
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών Διοικητικής 
Μέριμνας συγκεντρώνεται προκειμένου να 
καθοριστεί μοναδικά το κάθε υλικό. Ανάμεσα σε 
αυτές τις πληροφορίες περιλαμβάνονται η τιμή, η 

ονομασία του υλικού, ο αριθμός κατασκευαστή (part number), 
φυσικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, οδηγίες συσκευασίας 
και μεταφοράς, τυχόν οδηγίες ειδικού χειρισμού, όρια ζωής και 
άλλες. Κάθε πληροφορία συλλέγεται, κωδικοποιείται και 
εισάγεται στο Μηχανογραφικό Σύστημα Κωδικοποίησης υλικών, 
προκειμένου να αποδοθεί στο υλικό ένας Αριθμός Ονομαστικού. 

Η διαδικασία συλλογής πληροφοριών για ένα υλικό, είναι η 
ραχοκοκαλιά του Συστήματος Κωδικοποίησης κατά ΝΑΤΟ. 
 
 

 
 
Αποστολή του Εθνικού Γραφείου Κωδικοποίησης υλικών κατά 
ΝΑΤΟ (Τμήμα Κωδικοποίησης ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΠΔ) είναι:  
 
•  Η εφαρμογή του συστήματος κωδικοποίησης υλικών κατά 
ΝΑΤΟ στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, μέσω των αντίστοιχων 
Αρχικών Υπηρεσιών Κωδικοποίησης (ΑΥΚΥ) των τριών 
κλάδων.  
 
•  Η παρακολούθηση των εξελίξεων του συστήματος 
Κωδικοποίησης σύμφωνα με τις οδηγίες του ΝΑΤΟ ( NCS ) και 
η συμμετοχή στις συσκέψεις της AC /135.  



 
•  Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των Αρχικών Υπηρεσιών 
Κωδικοποίησης Υλικών (ΑΥΚΥ) για την κωδικοποίηση των 
υλικών.  
 
 H εφαρμογή του Συστήματος Κωδικοποίησης Υλικών κατά 
ΝΑΤΟ, και η χρήση του Αριθμού Ονομαστικού, βελτιώνει την 
ικανότητα των υπεύθυνων της Διοικητικής Μέριμνας, στο να 
υποστηρίζουν τα φίλια στρατεύματα τόσο κατά τις Εθνικές 
Διακλαδικές επιχειρήσεις όσο και κατά τη διεξαγωγή 
επιχειρήσεων με στρατεύματα των υπολοίπων 50 κρατών που 
χρησιμοποιούν τον Αριθμό Ονομαστικού. 
 
Οι πληροφορίες που σχετίζονται με έναν  Αριθμό Ονομαστικού, 
ενημερώνονται συνεχώς έτσι ώστε να περιλαμβάνουν τους 
νέους κατασκευαστές του υλικού, καθώς και όλες τις μεταβολές 
στα στοιχεία Διοίκησής του, όπως την τιμή κλπ. Αυτή η 
διαδικασία   ενημέρωσης συνεχίζεται καθ’ όλη την διάρκεια ζωής 
ενός Αριθμού Ονομαστικού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επίλογος 
 
Το Σύστημα Κωδικοποίησης Υλικών κατά ΝΑΤΟ 
χρησιμοποιείται σε ολόκληρο σχεδόν τον κόσμο για 

την διαχείριση των δεδομένων των υλικών εφοδιασμού  και ο 
Αριθμός Ονομαστικού είναι η διεθνής γλώσσα των υπεύθυνων 
Διοικητικής Μέριμνας. 
 
Το Σύστημα Κωδικοποίησης Υλικών κατά ΝΑΤΟ σε συνδυασμό 
με τον  Αριθμό Ονομαστικού, κάνουν περισσότερο κατανοητούς 
τους μπερδεμένους πίνακες των κατασκευαστών και των υλικών 
τους και παρέχουν την μέγιστη δυνατή ετοιμότητα με 
ελαχιστοποίηση του αντίστοιχου κόστους. Το Σύστημα 
Κωδικοποίησης υλικών κατά ΝΑΤΟ και ο Αριθμός Ονομαστικού 
εξασφαλίζουν ότι ο χρήστης θα πάρει το Σωστό υλικό στο 
Σωστό χρόνο στο Σωστό μέρος και στη Σωστή Τιμή – κάθε 
Στιγμή, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό τις καλύτερες λύσεις στις 
απαιτήσεις των Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων. 

 

το Σωστό Υλικό  

  στο Σωστό Χρόνο 

    στο Σωστό Μέρος  
      στη  Σωστή Τιμή 
 

                     ... Κάθε Στιγμή! 
 


	Στοιχεία  Επικοινωνίας
	Εθνικό Γραφείο Κωδικοποίησης
	Στρατόπεδο Φακίνου
	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
	ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
	/
	Τι είναι ο Αριθμός Ονομαστικού κατά ΝΑΤΟ (NSN)
	Πως και Γιατί Δημιουργήθηκε ο  Αριθμός
	Ονομαστικού  κατά ΝΑΤΟ (NSN)
	Πως θα  ονομάζατε αυτό το υλικό;
	Πως μοιάζει ο Αριθμός Ονομαστικού;
	Μπορείτε να αναγνωρίσετε αυτόν τον αριθμό;
	/Επίλογος

