
 

 
 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος στον Κατάλογο HELDIC Έτους 2023- 24 
 

 1. Σας αποστέλλουμε συνημμένα έντυπο HELDIC FORM που απαιτείται να 
συμπληρώσετε εφόσον επιθυμείτε την καταχώρησή σας στον κατάλογο HELDIC έτους 
2023, ο οποίος αναμένεται να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΓΔΑΕΕ τον Απρίλιο 2023.  
 2.  Τα κριτήρια για την καταχώρηση μιας οντότητας στον HELDIC 
αποτυπώνονται στο αντίστοιχο έντυπο που επισυνάπτεται. Επισημαίνεται ότι, η 
απόφαση καταχώρησης ή μη στον κατάλογο θα ληφθεί κατόπιν εξέτασης όλων των 
αιτήσεων από Επιτροπή που θα συγκροτηθεί από τη ΓΔΑΕΕ. 
 3. Μετά την υποβολή του Πρακτικού της Επιτροπής θα υπάρξει αντίστοιχη 
ενημέρωση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις οντότητες που υπέβαλαν 
εμπρόθεσμα αίτηση και απερρίφθησαν, ενώ τα  αρχεία των υπόψη οντοτήτων ή εκείνων 
που δεν επιθυμούν να ανανεώσουν την προβολή τους στο HELDIC, θα διαγράφονται / 
καταστρέφονται. Σημειώνεται ότι, για τις επιλέξιμες προς καταχώρηση οντότητες που δεν 
είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο (ΜΚΑΥ ή ΕΜΕΑΤ μετά την έναρξη λειτουργίας του), η 
ΓΔΑΕΕ διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις τους. 

4. Παρακαλείσθε για την προσεκτική ανάγνωση των οδηγιών συμπλήρωσης 
που επισυνάπτονται στο HELDIC FORM και τη συμπλήρωση του εντύπου σύμφωνα με 
αυτές. Επισημαίνεται ιδιαίτερα, ότι: 

 
 (α) Οι οντότητες που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτημα προβολής 

στο HELDIC επιλέγουν NEW ENTRY (διπλό «κλικ» πάνω στο “check box” και επιλογή 
“Checked”) και πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.  

 
 (β) Οι οντότητες που επιθυμούν να ανανεώσουν την προβολή τους, 

επιλέγουν RENEWAL και υποβάλουν συμπληρωμένη την φόρμα του προηγούμενου 
έτους, επικαιροποιώντας κατ’ελάχιστον τις ενότητες B, D, E, και F (με την αντίστοιχη 
τεκμηρίωση στα ADDITIONAL DATA), καθώς και τυχόν επιπλέον αλλαγές σε σχέση με 
τον προηγούμενο κατάλογο. Εφόσον κάποια οντότητα επιθυμεί, μπορεί να ζητήσει από 
τη ΓΔΑΕΕ να της αποστείλει τη φόρμα του προηγούμενου έτους για διευκόλυνσή της. 

 
 5.  Το έντυπο HELDIC FORM, τα έγγραφα τεκμηρίωσης, το λογότυπο και οι 
φωτογραφίες (όπως περιγράφονται στις οδηγίες συμπλήρωσης που επισυνάπτονται στο 
HELDIC FORM), να αποσταλούν στο email industry.ditr@gdaee.mil.gr, το αργότερο 
μέχρι 30/12/2022. Για όλες τις αιτήσεις που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα θα αποσταλεί 
επιβεβαίωση λήψης. 
 
 6. Για τυχόν διευκρινήσεις παρακαλούμε να απευθύνεστε στη ΓΔΑΕΕ στο 
παραπάνω email ή στο τηλέφωνο 210746175 - 6474. 
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HELDIC FORM 2023 

 
 NEW ENTRY                       RENEWAL 

 
I. MAIN DATA 

(Main data will be published in the HELDIC. All fields with an asterisk * must be filled in. See Annex “A” for help.) 
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A. ID 

(1)* Name: [Company Name] 

(2)* Founded: [Year] 

(3)* Location: [Prefecture, GR] 

(4) Website:  [www…….] 

(5) Member:  [Type initials i.e. HASDIG,  SEKPY ,RMDM, si-CLUSTER, H-ASI e.t.c] 

B. SIZE 

(6) 
Turnover 
(20__): 

[Exact amount in €] 

(7) 
Employees 
(20__): 

[Exact number of employees] 

(8)   Facilities (m2): [Surface of production activities]  

C. CONTACT 
(9)* Telephone: [+30 …] 

(10)* Fax: [+30 …] 

(11)* E-mail: [E-mail address] 

(12)* Address:  [Address] 

D. CUSTOMERS 

(13) 

Customers: [Customer 1] 

 [Customer 2] 

 [Customer 3] 

 [Customer 4] 

 [Customer 5] 

 [Customer 6] 

 [Customer 7] 

 [Customer 8] 

E. QUALITY 

(14) 
  

Certifications / 
Accreditations: 

  [Certification / Accreditation 1] 

  [Certification / Accreditation 2] 

  [Certification / Accreditation 3] 

  [Certification / Accreditation 4] 

  [Certification / Accreditation 5] 

  [Certification / Accreditation 6] 

F. ACTIVITY 

(15)* Sector:  

Aerospace, Avionics & Related Systems / Services 
Ground Vehicles, Vetronics & Related Systems / Services 

Naval Platforms & & Related Systems / Services 

Armament, Ammunition, Explosives & Related Systems / Services 

Electronics, Communications & IT Systems / Services 



 

 

 

Unmanned Systems / Services 

CBRN Protection & Personal Gear 

EO & RF Sensors  

Machinery, Mechanical components, Materials & Structures 

Electronic Components, Assemblies & Harnesses 

Energy & Power Systems 

Consulting, Engineering & Training 

Field Infrastructure, Logistics & Services 

Labs & Calibration 

Other 

(16)* Capability: 

R&T 
 

Test & 
Evaluation 

Conception/Development 
 

Support & Services 

 

Manufacturing 
 

Assembly/Integration/Validation 
 

(17)* Level (Position 
on the value 
chain): 
 

Integrated 
Platforms
 
 
 
  

Subsystems or 
equipment 

Components Services 

G. PROFILE 
(18)*   [Type text here] 

H. ACTIVITIES & PRODUCTS 
(19)*   [Type text here] 

 

 
II: ADDITIONAL DATA 

(Additional data will not be published in the HELDIC, but are necessary for the validation of submitted information) 

 

I. Certification/Accreditation/Membership 
(20) Description* (21) Valid until* (22) Comments* 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

J. Customers 

(23) Customer* (24) Contract description* (25) Date of award* 
(26) Duration (in 

months)* 

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

K. POC for this information 
(27)* Name:   [First/ last name] 

(28)* Title:   [Title] 

(29)* Telephone: [+30 …] 

(30)* Mobile: [+30 …] 

(31)* Fax: [+30 …] 

(32)* E-mail: [E-mail address] 

L. Company information 
(33)* G.E.MI:   [Type number of G.E.MI] 

(34)* Type of company:   [Choose an item] 

(35)* Legal Entity Type:   [Choose or type an item] 

  



 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
 

 Όλα τα στοιχεία συμπληρώνονται στην Αγγλική γλώσσα με μικρά και κεφαλαία γράμματα. Η συμπλήρωση των πεδίων με 
αστερίσκο * είναι υποχρεωτική. 

 Οι οντότητες που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτημα προβολής στο HELDIC επιλέγουν NEW ENTRY (διπλό «κλικ» 
πάνω στο “check box” και επιλογή “Checked”) και πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.  

 Οι οντότητες που επιθυμούν να ανανεώσουν την προβολή τους, επιλέγουν RENEWAL και υποβάλουν συμπληρωμένη 
την φόρμα του προηγούμενου έτους, επικαιροποιώντας κατ’ελάχιστον τις ενότητες B, D, E, και F (με την αντίστοιχη 
τεκμηρίωση στα ADDITIONAL DATA) καθώς και τυχόν επιπλέον αλλαγές σε σχέση με τον προηγούμενο κατάλογο.  
Εφόσον κάποια οντότητα το επιθυμεί, μπορεί να ζητήσει από τη ΓΔΑΕΕ να της αποστείλει τη φόρμα του προηγούμενου 
έτους για διευκόλυνσή της. 

 Παράλληλα με την υποβολή του HELDIC FORM, όλες οι υποψήφιες οντότητες θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι έξι (6) 
φωτογραφίες (μεγέθους > 300 dpi), σχετικές με τη δραστηριότητά τους, εκ των οποίων η μία θα είναι το λογότυπο (logo), 
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το συμπληρωμένο έντυπο, τα έγγραφα 
τεκμηρίωσης και οι φωτογραφίες, θα αποσταλούν στο email industry.ditr@gdaee.mil.gr, 
 

 

 

(1) Διακριτικός τίτλος και νομική μορφή οντότητας, όπως αναγράφεται στο Γ.Ε.ΜΗ., π.χ. DEFENCE P.C., DEFENCE 
S.A. κλπ 

(2) Έτος ίδρυσης της οντότητας π.χ. 1991. 

(3) Νομός, π.χ. Attiki, GR,   Magnesia, GR κλπ. 

(4) Διεύθυνση ιστοσελίδας π.χ. www.defence.gr. 

(5) Μέχρι 5 ιδιότητες μέλους διαχωριζόμενες με κόμμα π.χ.  HASDIG, SEKPY, RMDM, si-CLUSTER, H-ASI κλπ. 

(6) Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους για το οποίο υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία οικονομικών καταστάσεων.  

(7) Αριθμός μόνιμων εργαζομένων (όχι οι εξωτερικοί συνεργάτες), κατά το προηγούμενο έτος. 

(8) Επιφάνεια σε τ.μ. των παραγωγικών χώρων. Δεν περιλαμβάνονται χώροι όπου στεγάζονται διοικητικές 
δραστηριότητες, πάρκινγκ κλπ. 

(9) Αριθμός τηλεφώνου  με  κωδικό χώρας και περιοχής  π.χ. +30 210 ΧΧΧΧΧΧΧ. 

(10) Αριθμός τηλεομοιοτυπίας (FAX) με κωδικό χώρας και περιοχής  π.χ. +30 210 ΧΧΧΧΧΧΧ. 

(11) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου π.χ. info@defence.gr. 

(12) Πλήρης διεύθυνση π.χ. 111 Mainroad Str, 18888, Elefsina, Greece. 

(13) Μέχρι 8 πελάτες, οι πιο πρόσφατοι ή οι σημαντικότεροι. 

(14) Μέχρι 6 πιστοποιήσεις ή διαπιστεύσεις π.χ. ISO 9001:2008, Facility Security Clearance, AS/EN 9100:2016, DIN 
2303 Q2 κλπ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγραφή τους στο HELDIC είναι η αποστολή των 
πιστοποιητικών σε ηλεκτρονική μορφή στη ΓΔΑΕΕ (αρχείο pdf), παράλληλα  με την υποβολή της φόρμας. Οι 
οντότητες που ήταν ήδη εγγεγραμμένες πρέπει να αποστείλουν τυχόν νέα πιστοποιητικά ή την ανανέωση για 
όσα η ισχύς έχει λήξει. 

(15) Συμπληρώνονται ένας ή περισσότεροι από τους τομείς δραστηριότητας, κάνοντας διπλό «κλικ» πάνω στο 
“check box” και επιλέγοντας “Checked”.  Η επιλογή ενός τομέα δραστηριότητας θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα 
με τις οδηγίες του Παραρτήματος Α, που επισυνάπτεται στη φόρμα. 

(16) Συμπληρώνονται μία ή περισσότερες δυνατότητες, κάνοντας διπλό «κλικ» πάνω στο “check box” και 
επιλέγοντας “Checked”.  Η επιλογή μιας δυνατότητας θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Παραρτήματος Β  που επισυνάπτεται στη φόρμα. 

(17) Για κάθε μία από τις δραστηριότητες που συμπληρώθηκαν στο πεδίο (15), επιλέγεται η θέση στην αλυσίδα 
αξίας/εφοδιασμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος Γ  που επισυνάπτεται στη φόρμα.  

(18) Ελεύθερο κείμενο με γενικές πληροφορίες για το προφίλ της οντότητας. Το άθροισμα των λέξεων των δύο 
πεδίων (18) και (19) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει της 300 λέξεις. 

(19) Ελεύθερο κείμενο με της δραστηριότητες και προϊόντα της οντότητας. Το άθροισμα των λέξεων των δύο πεδίων 
(18) και (19) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει της 300 λέξεις. 

(20-22) Για τα ακρωνύμια των πεδίων (5) και (14) αναγράφονται η πλήρης περιγραφή (20), η ημερομηνία λήξης ισχύος 
(21) και τυχόν επιπλέον πληροφορίες (22). 

(23-26) Για κάθε πελάτη του πεδίου (13), αναγράφονται υποχρεωτικά το όνομα (23), η περιγραφή του συμβολαίου (24), 
η ημερομηνία ανάθεσης (25) και η διάρκεια του συμβολαίου σε μήνες (26). 

(27-32) Συμπληρώνονται τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τίτλος ή θέση στην επιχείρηση, τηλέφωνο κλπ) του υπεύθυνου 
εκ μέρους της οντότητας, για το HELDIC. 

(33) Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου. 

(34) Δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση. 

(35) Νομική μορφή επιχείρησης π.χ. Ανώνυμος εταιρεία, Περιορισμένης ευθύνης, Ατομική κλπ 
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Sector of Activity (Τομείς Δραστηριότητας HELDIC)  

 
1. Aerospace, Avionics & Related Systems/Services 

 -Παραγωγή ολοκληρωμένων αεροπορικών πλατφορμών, εκτός μη επανδρωμένων, καθώς και 
ολοκληρωμένων διαστημικών πλατφορμών.  

-Παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων, έτοιμων για ενσωμάτωση σε πλατφόρμες της 
κατηγορίας, όπως αεροπορικοί κινητήρες, και ηλεκτρονικά συστήματα (avionics) καθώς και 
εξειδικευμένων συστημάτων εδάφους για υποστήριξη των ανωτέρω. 

-Κατασκευή μειζόνων δομικών στοιχείων των πλατφορμών της κατηγορίας. 

-Πιστοποιημένη παροχή υπηρεσιών, όπως ολοκληρωμένη συντήρηση σε πλατφόρμες και 
συστήματα της κατηγορίας. 

 

2. Ground Vehicles, Vetronics & Related Systems/Services 

 - Παραγωγή ολοκληρωμένων επίγειων οχημάτων, εκτός μη επανδρωμένων.  

- Παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων, έτοιμων για ενσωμάτωση σε οχήματα της 
κατηγορίας, όπως  κινητήρες και ηλεκτρονικά συστήματα (vetronics) καθώς και εξειδικευμένων 
συστημάτων για υποστήριξη των ανωτέρω.  

-Κατασκευή μειζόνων δομικών στοιχείων των οχημάτων της κατηγορίας.  

-Πιστοποιημένη παροχή υπηρεσιών όπως ολοκληρωμένη συντήρηση σε πλατφόρμες και 
συστήματα της κατηγορίας. 

 

3. Naval Platforms & Related Systems/Services 

 -Παραγωγή ολοκληρωμένων ναυτικών πλατφορμών, εκτός μη επανδρωμένων. 

-Παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων, έτοιμων για ενσωμάτωση σε πλατφόρμες της 
κατηγορίας όπως ναυτικοί κινητήρες και ηλεκτρονικά συστήματα, ή για αυτόνομη χρήση σε 
θαλάσσιο περιβάλλον καθώς και εξειδικευμένων συστημάτων για υποστήριξη των ανωτέρω.  

-Κατασκευή μειζόνων δομικών στοιχείων των πλατφορμών της κατηγορίας.  

-Πιστοποιημένη παροχή υπηρεσιών, όπως ολοκληρωμένη συντήρηση σε πλατφόρμες και 
συστήματα της κατηγορίας. 

 

4. Armament, Ammunition, Explosives & Related Services 

 -Παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών.  

-Παραγωγή κινητήρων πυραυλικής τεχνολογίας καθώς και εξειδικευμένων συστημάτων για την 
υποστήριξη των ανωτέρω. 

 -Πιστοποιημένη παροχή υπηρεσιών, όπως ολοκληρωμένη συντήρηση ή εξουδετέρωση και 
αποστρατικοποίηση σε συστήματα της κατηγορίας.   

 

5.  Electronic, Communication & IT Systems/Services 

 -Παραγωγή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και συστημάτων 
πληροφορικής (C4ISR).  

-Πιστοποιημένη παροχή υπηρεσιών, όπως ολοκληρωμένη συντήρηση για τα συστήματα της 
κατηγορίας.  

  

6.  Unmanned Systems/Services 

 -Παραγωγή ολοκληρωμένων μη επανδρωμένων πλατφορμών παντός τύπου πλην 
διαστημικών.  

- Παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων πρόωσης, ελέγχου και πλοήγησης, εξειδικευμένων 
για ενσωμάτωση σε πλατφόρμες της κατηγορίας συμπεριλαμβανομένου του σταθμού εδάφους, 
καθώς και εξειδικευμένων συστημάτων για την υποστήριξη των ανωτέρω.   

-Πιστοποιημένη παροχή υπηρεσιών, όπως ολοκληρωμένη συντήρηση σε πλατφόρμες και 
συστήματα της κατηγορίας.  

 

7. CBRN protection & Personal Gear 

 -Παραγωγή συστημάτων προστασίας ΡΒΧΠ, αντιβαλλιστικής θωράκισης και συναφών υλικών.  

-Παραγωγή ατομικού εξοπλισμού, πλην όπλων και ηλεκτροπτικών αισθητήρων.   



 

 

 

 

 

8. EO & RF Sensors 

 -Παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων αισθητήρων, ηλεκτροπτικών και ραδιοσυχνοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων ολοκληρωμένων συστημάτων ατομικού εξοπλισμού.  

-Κατασκευή κρίσιμων συναφών υποσυστημάτων, όπως στοιχεία αισθητήρων και αλγόριθμοι 
επεξεργασίας των δεδομένων. 

 

9. Machinery, Mechanical components, Materials & Structures 

 -Παραγωγή ειδικών υλικών και κατασκευή μηχανικών εξαρτημάτων, δομικών συγκροτημάτων και 
στοιχείων.   

-Κάθε είδους ειδική επεξεργασία υλικών.  

-Η παραγωγή προορίζεται για υψηλότερου επιπέδου κατασκευαστές ή αφορά κατασκευή 
ανταλλακτικών κατόπιν εξουσιοδότησης. 

  

10. Electronic Components, Assemblies & Harnesses 

 -Παραγωγή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, συγκροτημάτων και καλωδιώσεων. 

-Η παραγωγή προορίζεται για κατασκευαστές υψηλής τεχνολογίας ή αφορά εξουσιοδοτημένη 
κατασκευή ανταλλακτικών. 

  

11. Energy & Power Systems 

 -Παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων παραγωγής, αποθήκευσης και παροχής ενέργειας, 
καθώς και συναφών στοιχείων αποθήκευσης για ενσωμάτωση στα συστήματα αυτά.   

 

12 Consulting, Engineering & Training 

 -Παροχή  ολοκληρωμένων τεχνικών μελετών, και προσαρμοσμένων (customized) τεχνικών 
λύσεων , συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών μοντελοποίησης και προσομοίωσης, καθώς και 
συναφών οικονομοτεχνικών μελετών.   

-Πιστοποιημένη παροχή εκπαίδευσης σχετική με την υποστήριξη συστημάτων και παροχή 
υπηρεσιών στο χώρο της άμυνας.                               

 

13. Field Infrastructure, Logistics & Services 

 - Παροχή συστημάτων υποδομών και υπηρεσιών επιμελητείας στην περιοχή των επιχειρήσεων.   

 

  

14. Labs & Calibration 

 -Διαπιστευμένη ικανότητα διενέργειας πιστοποιημένων αναλύσεων / δοκιμών / διακριβώσεων. 

 

 
Capability (Δυνατότητες οντοτήτων στον κύκλο ζωής υλικών) 

   
1. R &T (Research & Technology) 

 -Συστηματική, τεκμηριωμένη δραστηριότητα έρευνας στον τομέα της άμυνας, με στόχο την 
εξεύρεση τεχνολογικών και καινοτόμων λύσεων, για την ενσωμάτωσή τους στην ανάπτυξη νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών. Το επίπεδο ετοιμότητας της τεχνολογίας κυμαίνεται από τη βασική 
έρευνα έως την επικύρωση και επιβεβαίωση της τεχνολογίας σε εργαστηριακό περιβάλλον 
(επίπεδο ετοιμότητας τεχνολογίας από 1 έως 4). 

 

2. Conception / Development 

 -Δυνατότητα ανάπτυξης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, με χρήση διαθέσιμων τεχνολογιών ή 
καινοτόμων ιδεών. Το επίπεδο ετοιμότητας της τεχνολογίας κυμαίνεται από την επικύρωση και 
επιβεβαίωση της τεχνολογίας σε εργαστηριακό περιβάλλον μέχρι την κατασκευή ολοκληρωμένου 
και πιστοποιημένου συστήματος (επίπεδο ετοιμότητας τεχνολογίας από 4 έως 8).  

-Συμπεριλαμβάνεται και η ανάπτυξη λογισμικού.  

 



 

 

 

3. Manufacturing 

 -Παραγωγή προϊόντων ή συστημάτων, σε μεγάλη κλίμακα, με τη χρήση μηχανημάτων. Μετατροπή 
πρώτων υλών σε έτοιμα ή τελικά προϊόντα. Τα έτοιμα προϊόντα μπορούν να πωληθούν σε άλλους 
κατασκευαστές για την παραγωγή άλλων, πιο σύνθετων προϊόντων.  

 

4. Assembly / Integration / Validation 

 -Δυνατότητα συναρμολόγησης και ενσωμάτωσης διαφορετικών εξαρτημάτων ή υποσυστημάτων 
(μηχανικής ή πληροφορικής) σε ένα ολοκληρωμένο και επικυρωμένο προϊόν, υπηρεσία ή σύστημα, 
διασφαλίζοντας ότι ικανοποιεί συγκεκριμένες προδιαγραφές για τις οποίες έχει σχεδιαστεί. 
 

5. Test & Evaluation 

 -Δυνατότητα ελέγχου και αξιολόγησης ενός προϊόντος τόσο σε επίπεδο εξαρτήματος όσο και σε 
επίπεδο ενός αυτόνομου ή ενσωματωμένου συστήματος, σε όλα τα στάδια ανάπτυξής του, με 
τρόπο έγκυρο – διαπιστευμένο.  

-Διαπιστευμένα εργαστήρια μετρήσεων, ελέγχων και δοκιμών. 

 

6. Support & Services 

 -Υποστήριξη και υπηρεσίες στον κύκλο ζωής προϊόντων, από τη σχεδίαση μέχρι την απόσυρσή 
τους. 

 

 

 

Level (Επίπεδα αλυσίδας αξίας /εφοδιασμού) 

 
1. Integrated platforms 

 -Κατασκευή ολοκληρωμένων οπλικών συστημάτων και γενικότερα ολοκληρωμένων 
συστημάτων του τομέα της άμυνας, εναέριων, επίγειων, ναυτικών, αεράμυνας και C4ISR. 

 

2. Subsystems and equipment 

 -Υποσυστήματα των ολοκληρωμένων οπλικών συστημάτων που αναφέρονται στο επίπεδο 1, 
εξοπλισμός για την υποστήριξή τους καθώς και ατομικός εξοπλισμός του στρατιώτη. 

 

3. Components 

 -Εξειδικευμένα εξαρτήματα και συγκροτήματα για την ολοκλήρωση των ανωτέρω συστημάτων, 
υποσυστημάτων και εξοπλισμού. Περιλαμβάνονται αναλώσιμα (π.χ. πυρομαχικά) και 
μεταποίηση Α’ υλών. 

 

4. Services 

 -Υποστήριξη και συντήρηση όλων των ανωτέρω συστημάτων, υποσυστημάτων και εξοπλισμού. 

-Υπηρεσίες επιμελητείας , μεταφορών και υποδομών στην περιοχή των επιχειρήσεων. 

 

 

  



 

 

 

 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 

 
 1. Δικαίωμα καταχώρησης στον HELDIC έχουν όλες οι οντότητες που είναι 
εγγεγραμμένες στο ΜΚΑΥ (ή στο ΕΜΕΑΤ μετά την έναρξη λειτουργίας του). Για τις 
υπόλοιπες θα πρέπει να ισχύουν οι εξής δύο προϋποθέσεις: 

  α. Να έχουν ελεγχθεί για «Επιλεξιμότητα» (Eligibility). 

    β. Να έχουν τεκμηριωμένη δραστηριότητα στον αμυντικό τομέα σε έναν 
ή περισσότερους από τους τομείς δραστηριότητας που αναφέρονται στο πεδίο “F. 
ACTIVITY” του εντύπου “HELDIC FORM” και επεξηγούνται αναλυτικά στις οδηγίες 
συμπλήρωσης που επισυνάπτονται σε αυτό. 

 2. Δικαίωμα καταχώρησης έχουν και φορείς/οντότητες του ΥΠΕΘΑ (π.χ. 
εργοστάσια, εργαστήρια δοκιμών κλπ) εφόσον παρέχουν υπηρεσίες προς κρατικούς και 
ιδιωτικούς φορείς και τακτοποιούν οικονομικά τις εν λόγω δοσοληψίες τους, σύμφωνα με 
το ΦΕΚ 2253 Β΄/9-5-22. 

 3. Για πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση ELIGIBILITY οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στη ΓΔΑΕΕ. 

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ HELDIC 
 
 
 1. Πως αξιολογείτε την πρωτοβουλία της ΓΔΑΕΕ για την έκδοση του 
HELDIC? 
                                                                                                                                                      
ΕΠΙΛΕΞΤΕ: 

Άριστη 
Πολύ καλή 
Καλή  
Μέτρια 
Κακή 

 
 2. Πόσο  ικανοποιημένοι είστε από την ποιότητα των πληροφοριών που 
περιλαμβάνονται στον HELDIC?  
                                                                                                                                                       

ΕΠΙΛΕΞΤΕ: 

Πάρα 
πολύ 
Πολύ 
Μέτρια  
Ελάχιστα 
Καθόλου 

 
 3. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την ποσότητα των πληροφοριών που 
περιλαμβάνονται στον HELDIC?  
                                                                                                                                                       

ΕΠΙΛΕΞΤΕ: 

Πάρα 
πολύ 
Πολύ 
Μέτρια  
Ελάχιστα 
Καθόλου 

 
4. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την χρονική στιγμή έκδοσης του 

Καταλόγου? 
                                                                                                                                                       

ΕΠΙΛΕΞΤΕ: 

Πάρα 
πολύ 
Πολύ 
Μέτρια  
Ελάχιστα 
Καθόλου 

 
 



 

 

5. Πώς αξιολογείτε την αποτελεσματικότητα και την λειτουργικότητα του 
καταλόγου ως τελικό προϊόν? 
                                                                                                                                                       

ΕΠΙΛΕΞΤΕ: 

Άριστη 
Πολύ καλή 
Καλή  
Μέτρια 
Κακή 

 
6. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το αισθητικό αποτέλεσμα του καταλόγου; 

                                                                                                                                                       

ΕΠΙΛΕΞΤΕ: 

Πάρα 
πολύ 
Πολύ 
Μέτρια  
Ελάχιστα 
Καθόλου 

 
 7. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τις δράσεις της ΓΔΑΕΕ για την 
προώθηση του HELDIC? 
                                                                                                                                                       

ΕΠΙΛΕΞΤΕ: 

Πάρα 
πολύ 
Πολύ 
Μέτρια  
Ελάχιστα 
Καθόλου 

 
 

8. Πως αξιολογείτε την επικοινωνία με την ΓΔΑΕΕ και την ανταπόκριση 
κατά τη διαδικασία έκδοσης του HELDIC? 
                                                                                                                                                       

ΕΠΙΛΕΞΤΕ: 

Άριστη 
Πολύ καλή 
Καλή  
Μέτρια 
Κακή 

 
 9. Επιθυμείτε τη συνέχιση έκδοσης του καταλόγου? 
                                                                                                                                                       

ΕΠΙΛΕΞΤΕ: 

Ναι 
 
όχι 

 
 



 

 

 
 
 
 10. Παράπονα – προτάσεις για βελτίωση: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

 
Καταλληλότητα – Επιλεξιμότητα (Eligibility) 

 
 1. Η χορήγηση καταλληλότητας – επιλεξιμότητας (eligibility) σε έναν 
οικονομικό φορέα του παρέχει το δικαίωμα: 
 
  α. Συμμετοχής σε διεθνείς διαγωνιστικές διαδικασίες που 
προκηρύσσονται από το ΝΑΤΟ, τους Οργανισμούς του και τις χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ.  
  β. Εγγραφής στους καταλόγους των υποψήφιων προμηθευτών της 
NSPA. 
  γ. Υπογραφής συμφωνιών-πλαίσιο με την NCIA (NATO 
Communication & Information Agency), όπως π.χ. ΒΟΑ (Basic Ordering Agreement). 
  δ. Συμμετοχής ως εκθέτες, σε διεθνείς εκθέσεις αμυντικού υλικού, 
συμμετοχής σε σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια και γενικότερα σε εκδηλώσεις που 
διοργανώνονται ή τελούν υπό την αιγίδα του ΥΠΕΘΑ. 
  ε. Δικαίωμα καταχώρησης στον κατάλογο HELDIC, με την 
προϋπόθεση ότι έχει αποδεδειγμένα δραστηριότητα στον τομέα της άμυνας.  
 
 2. Επισημαίνεται, ότι δεν χορηγείται κάποιο πιστοποιητικό στον φορέα, 
παρά μόνο τηρείται στην ΓΔΑΕΕ ο φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για δύο 
(2) έτη. Στο διάστημα αυτό μπορεί να ζητηθεί επικαιροποίηση συγκεκριμένων 
δικαιολογητικών. Τέλος, στις περιπτώσεις 1α,β ανωτέρω, ενημερώνεται ο αντίστοιχος 
οργανισμός για την καταλληλότητα του φορέα. 
 
 3. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ελεγχθούν για ELIGIBILITY, 
σύμφωνα, με το Φ.900/1243/37139/Σ.7618/15-5-17 έγγραφο της ΓΔΑΕΕ, το οποίο έχει 
κοινοποιηθεί στους συνδέσμους ΣΕΚΠΥ και Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α., θα πρέπει να προσκομίζουν 
στη ΓΔΑΕΕ φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά και στοιχεία (όπως αυτά 
προβλέπονται στο ν.3978/2011), τα οποία επιβεβαιώνουν τη νόμιμη υπόσταση και 
λειτουργία τους, καθώς και την προσωπική κατάσταση των στελεχών τους, την 
εμπειρογνωμοσύνη και εμπειρία του προσωπικού τους, τις εγκαταστάσεις, τον 
εξοπλισμό, τις εν γένει δραστηριότητες και την οικονομική κατάσταση: 

 
  α. Αίτηση χορήγησης «καταλληλότητας» συνοδευόμενη από 
ενημερωτικά στοιχεία του οικονομικού φορέα αναφορικά με: 
    (1) Τη λειτουργία και τις δραστηριότητές του 
    (2) Τη στελέχωση και το προσωπικό (αριθμός, ειδικότητες, 
εξειδικεύσεις), επισυνάπτοντας και την κατάσταση από την επιθεώρηση εργασίας. 
    (3) Τον κύριο εξοπλισμό 
   (4) Τα κυριότερα έργα/συμβάσεις (αντισυμβαλλόμενος, 
αντικείμενο, χρηματικό ύψος), που έχουν, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, 
αναληφθεί και εκτελεστεί κατά την τελευταία τριετία. Για τις αναληφθείσες 
συμβάσεις θα προσκομίζεται σχετική «βεβαίωση» καλής εκτέλεσης ή «Υπεύθυνη 
Δήλωση» κατάλληλα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα 
ότι εκτελούνται/εκτελέστηκαν καλώς.    

(5) Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία του φορέα. Στην αίτηση θα 
δηλώνεται τόσο ο κλάδος/οι, δηλαδή «Κλάδος προμηθευτών» (με διευκρίνιση της επί 
μέρους κατηγορίας, «κατασκευαστών» ή «εμπορίας»), «Κλάδος Παρόχων 
Υπηρεσιών» ή «Κλάδος Εργοληπτών», όσο και οι δραστηριότητες για τις οποίες 
αιτείται την χορήγηση καταλληλότητας. 



 

 

  β. Καταστατικό της εταιρείας (εκτός ατομικών επιχειρήσεων). 
  γ Φορολογική ενημερότητα του τελευταίου διμήνου. 
  δ. Ασφαλιστική ενημερότητα του τελευταίου διμήνου. 
  ε. Ισχύουσα άδεια λειτουργίας. Στις περιπτώσεις, που για τη 
λειτουργία του οικονομικού φορέα δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, προσκομίζεται η 
σχετική τεκμηρίωση που τον απαλλάσσει από την υποχρέωση. 
  στ. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου, του νομίμου εκπροσώπου, διαχειριστή και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου εκδοθέντος από την αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται 
στις παραγρ. 1, 3 του άρθρου 57 του ν. 3978/2011.Τα αποσπάσματα να συνοδεύονται 
από το ΦΕΚ εκπροσώπησης ή σχετικό έγγραφο του ΓΕΜΗ, από το οποίο να προκύπτει 
η τρέχουσα σύνθεση του ΔΣ και η εκπροσώπηση της εταιρείας. 
  ζ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής: 
   (1) Περί εγγραφής στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου 
(Βιοτεχνικό, Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο), εφόσον πρόκειται για οικονομικό 
φορέα που εμπίπτει στον κλάδο των προμηθευτών, όπως ορίζεται στο ν.3978/2011. 
   (2) Περί εγγραφής στο «Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
– ΜΕΕΠ», εφόσον πρόκειται για οικονομικό φορέα που εμπίπτει στον κλάδο των 
εργοληπτών, όπως ορίζεται στο ν.3978/2011. 
  Εφόσον πρόκειται για οικονομικό φορέα που εμπίπτει στον κλάδο των 
«Παρόχων Υπηρεσιών» θα πρέπει να προσκομισθεί έγγραφο ένορκης δήλωσης 
ενώπιον συμβολαιογράφου, σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. 
Ειδικά στις περιπτώσεις «Παρόχων Υπηρεσιών Μελετών», προσκομίζεται 
πιστοποιητικό περί εγγραφής στο «Μητρώο Μελετητών», ή στο «Μητρώο Γραφείων 
Μελετών» 
  Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που οικονομικοί φορείς παροχής υπηρεσιών 
πρέπει να διαθέτουν ειδική άδεια ή/και να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να 
είναι σε θέση να παράσχουν τις σχετικές υπηρεσίες, θα προσκομίζεται αποδεικτικό/ά 
έγγραφο/στοιχεία ότι διαθέτουν την ειδική αυτή άδεια ή/και ότι είναι μέλη του εν λόγω 
οργανισμού. 
  η. Πιστοποιητικά, τελευταίου τριμήνου αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
  θ. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, για τα τρία τελευταία 
διαθέσιμα οικονομικά έτη. Σε περίπτωση αρνητικών ισολογισμών κατάλληλες 
τραπεζικές βεβαιώσεις του τελευταίου διμήνου ή, εναλλακτικά, ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων. 
  ι. Πιστοποιητικό βιομηχανικής ασφάλειας σε ισχύ, σύμφωνα με τα 
άρθρο 35 παρ.2 του ν.3978/2011, εφόσον υπάρχει (προαιρετικό). 
  ια. Πιστοποιητικό, σε ισχύ, του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, 
που εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας, εκδοθέν από αναγνωρισμένο Φορέα 
Πιστοποίησης, εφόσον υπάρχει (προαιρετικό). 
  ιβ. Πιστοποιητικό, σε ισχύ, του συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, που εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας, εκδοθέν από διαπιστευμένο Φορέα 
Πιστοποίησης, εφόσον υπάρχει (προαιρετικό). 



 

 

  ιγ. Υπεύθυνη Δήλωση από τον Πρόεδρο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή 
τον κατά νόμο υπεύθυνο του οικονομικού φορέα, ότι θα ενημερώσει με ευθύνη του, 
έγκαιρα και άμεσα, το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ για οποιαδήποτε αλλαγή τυχόν επέλθει στα 
ανωτέρω στοιχεία. 
 
 4. Σημειώνεται ότι, η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών από τους 
οικονομικούς φορείς, για τη χορήγηση «καταλληλότητας», δεν τους απαλλάσσει από 
την υποχρέωση κατάθεσης των από το ν. 3978/2011 προβλεπόμενων 
δικαιολογητικών, για τη συμμετοχή τους σε κατά περίπτωση διαγωνιστικές διαδικασίες.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


