
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                       ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ 

ΣΟΤ ΕΙΔΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΕ ΤΕΘΑ 

 
          Δργοληπηικές επιτειρήζεις ποσ επιθσμούν ηην εγγραθή ηοσς ζηοσς Διδικούς 
Πίνακες ΤΔΘΑ για έργα «ΝΑΣΟ-ΟΥΤΡΩΗ-ΑΠΟΡΡΗΣΑ» ζύμθωνα με ηον 
Kανονιζμό Αζθαλείας Τποδομής ΝΑΣΟ και Δθνικών/ Α΄ΜΔΟ/επ 1959 – Π.Γ. 
378/87 και Δθνικό Κανονιζμό Αζθαλείας/ΓΔΔΘΑ/ΓΓΠ/14Φεβ.05, πρέπει να 
σποβάλοσν ζηο ΓΔΔΘΑ/ΓΤΠΟ/ΣΔΤ ηα παρακάηω δικαιολογηηικά : 
 
           1. Απλή αίηηζη. Όηαν πρόκειηαι για Ανανέωζη ή Σροποποίηζη να 
αναγράθεηαι ο ήδη σπάρτων Αριθμός Μηηρώοσ. 
 
           2. Δπικσρωμένη (από δικηγόρο ή αζησνομία ή ΚΔΠ)  βεβαίωζη ηοσ 
ΤΠΔΥΩΓΔ ποσ να θαίνεηαι όηι είναι γραμμένοι ζηα ΜΔΔΠ. 
 
           3. Τπεύθσνη δήλωζη, ζε ηρία (3) ανηίγραθα, ζηην οποία γράθονηαι ηα 
άηομα ποσ αποηελούν ηο Γ.. , ασηών ποσ ζηελετώνοσν ηο ΜΔΔΠ  και ζσνολικά ηο 
προζωπικό ποσ αζτολείηαι ζηην επιτείρηζη, πλην του εργατικού. (όπως ζσν. 
σπόδειγμα 1) 
 
           4.  Βιογραθικό ημείωμα, ζε ηέζζερα (4) ανηίγραθα ηο οποίο γράθεηαι  από 
ηο προζωπικό ποσ αναθέρεηαι ζηην παραπάνω Τπεύθσνη δήλωζη (όπως ζσν. 
σπόδειγμα 2). 
 
           5.  Η ιζτύς ηης βεβαίωζης είναι για πένηε (5) έηη, μεηά ηην παρέλεσζή ηοσς 
απαιηείηαι αίηηζή ζας για ηην ΑΝΑΝΔΩΗ ηης. 
 
           6.  Για κάθε αλλαγή ή ηροποποίηζη ηων ζηοιτείων ηης Δπιτείρηζης οθείλεηε 
να ενημερώνεηαι ηην Τπηρεζία μας. 
 
           7. Ανανέωση ουείλουν να κάνουν ΟΛΕ εκείνες οι επιτειρήζεις ζηις 
οποίες έτοσν δοθεί βεβαιώζεις πριν ηο έηος 2005 και ζηις οποίες δεν αναγραθόηαν 
ο τρόνος ιζτύς ηων. 

 

            8.  Την αίτηση σας με τα συνημμένα δικαιολογητικά μπορείτε :  

                  α. Να την καταθέτετε ή να τις αποστέλλετε στο «Γραφείο χέσεων 

Τ.ΕΘ.Α Κοινού ΑΘΗΝΩΝ» όλωνος 34 – Σ.Κ. 10671 – ΑΘΗΝΑ – ΣΗΛ. 210 

3630247, από 08.00 π.μ. έως 07.30 μ.μ. για ΓΕΕΘΑ / Γ΄ΚΛΑΔΟ /Γ2 / ΣΕΤ. 

 

                  β. ή Να την αποστέλλετε απευθείας, ΜΟΝΟ με ΕΛΣΑ κατά προτίμηση 

συστημένα (όχι courrier), στη διεύθυνση: ΓΕΕΘΑ / Γ΄ΚΛΑΔΟ /Γ2 / ΣΕΤ  
τρατόπεδου “ΠΑΠΑΓΟΤ” -Λ. Μεσογείων 227-231 - Σ.Κ. 15561 - .Σ.Γ. 1020 - ΧΟΛΑΡΓΟ 

ΓΔΝ.ΔΠΙΣ.ΔΘΝ.ΑΜΤΝΑ 
Γ΄ΚΛΑΓΟ/Γ2  
ΣΜ. ΔΘΝ. ΤΠΟΓΟΜΗ 
Σηλ: 210 6575035 - 5126 
FAX   : 210 657 4169 
Η/Γ: www.geetha.mil.gr –  

ΠΡΟΚΤΡΗΞΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΙ – 
ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΟΤ 
ΔΙΓΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΔ ΤΔΘΑ 

ΠΛΗΡΟΦ. κ. Περράκης 
                  κα ιαθάκα 
 

http://www.geetha.gr/

