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ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ή ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΕΘΑ
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ή Γραφεία Μελετών που επιθυμούν την εγγραφή τους στους
Ειδικούς Πίνακες ΥΠΕΘΑ για έργα «ΝΑΤΟ-ΟΧΥΡΩΣΗΣ-ΑΠΟΡΡΗΤΑ» σύμφωνα με Kανονισμό
Ασφαλείας Υποδομής ΝΑΤΟ και Εθνικών/ Α΄ΜΕΟ/Σεπ 1959 – Π.Δ. 378/87 και Εθνικό Κανονισμό
Ασφαλείας/ΓΕΕΘΑ/ΔΔΣΠ/14Φεβ.05, πρέπει να υποβάλουν στο ΓΕΕΘΑ/Γ'ΚΛΑΔΟΣ/Γ2/ΤΕΥ τα
παρακάτω δικαιολογητικά :
1.
Απλή αίτηση (Εγγραφή-Ανανέωση-Τροποποίηση) Όταν πρόκειται για Ανανέωση ή
Τροποποίηση να αναγράφεται ο ήδη υπάρχων Αριθμός Μητρώου στους Ε.Π. και οι τυχόν
μεταβολές (π.χ. Προσθήκη-Αποχώρηση Στελέχους-Στελέχωση ΜΕΕΠ κτλ). (συν. υπόδειγμα 1).
2.

Βεβαίωση του ΥΠΕΧΩΔΕ που να φαίνεται ότι είναι εγγεγραμμένη στo ΜΕΕΠ.

3.
Υπεύθυνη δήλωση, σε τρία (3) αντίγραφα, στην οποία γράφονται τα άτομα που
αποτελούν το Δ.Σ., που στελεχώνουν το ΜΕΕΠ και το σύνολο του προσωπικού που ασχολείται
στην επιχείρηση, πλην του εργατικού. (συν. υπόδειγμα 2).
4.
Βιογραφικό Σημείωμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, σε τέσσερα (4)
αντίγραφα του προσωπικού της επιχείρησης που αναφέρεται στην παραπάνω Υπεύθυνη δήλωση
(για την εγγραφή και ανανέωση) ή του προσωπικού που αφορά σε αίτηση τροποποίησης, (συν.
υπόδειγμα 3).
5.
Η ισχύς της βεβαίωσης είναι μέχρι πέντε (5) έτη, μετά την παρέλευσή τους
απαιτείται αίτησή σας για την ΑΝΑΝΕΩΣΗ της.
6.
Για κάθε αλλαγή ή τροποποίηση των στοιχείων της Επιχείρησης οφείλετε να
ενημερώσετε την Υπηρεσία μας.
7.
Ανανέωση οφείλουν να κάνουν ΟΛΕΣ εκείνες οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν
δοθεί βεβαιώσεις πριν το έτος 2005 και στις οποίες δεν αναγραφόταν ο χρόνος ισχύς των.
8.
Οι εταιρείες που αποστέλλουν έγγραφα με FAX παρακαλούνται να επικοινωνούν
μετέπειτα για την επιβεβαίωση της παραλαβής τους με το αρμόδιο γραφείο.
9.

Την αίτηση σας με τα συνημμένα δικαιολογητικά μπορείτε :

α. Να την αποστείλετε απευθείας, ΜΟΝΟ με ΕΛΤΑ (όχι courier) στη διεύθυνση:
ΓΕΕΘΑ/Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/Γ2/ΤΕΥ, Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ», Λ. Μεσογείων 227 – 231, Τ.Κ. 15451 –
Σ.Τ.Γ 1020 – ΧΟΛΑΡΓΟΣ.
β. Να την καταθέσετε ή να την αποστείλετε με οποιονδήποτε τρόπο στη
διεύθυνση: «Γραφείο Σχέσεων Κοινού Υ.ΕΘ.Α - ΓΕΕΘΑ / Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ / Γ2/ΤΕΥ (βρίσκεται
παραπλεύρως της κυρίας εισόδου του ΥΕΘΑ επί της Λ. Μεσογείων) στην Ταχ/κη Δνση: Λ.
Μεσογείων 227 – 231, Τ.Κ. 15451 - ΧΟΛΑΡΓΟΣ(Τηλ. 2106598661), από 08:00 π.μ ως 14:30 μ.μ.

