κωδικός εντύπου: Β1

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

ΜΕΡΟΣ Α'

ΑΙΤΗΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή την αίτηση-δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4
Ν.1599/1986)

περιγραφή αιτήµατος:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΗΣ A∆EIAΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (TAΞI E.∆.X.
AYTOKINHTOY)
αριθµός πρωτοκόλλου

ηµεροµηνία

ΠΡΟΣ :
συµπληρώνεται ο τίτλος της υπηρεσίας Μεταφ. & Επικοιν. της οικείας Ν.Α.

συµπληρώνονται από την υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (φυσικά πρόσωπα)
όνοµα :

επώνυµο :

όνοµα πατέρα :

επώνυµο πατέρα:

όνοµα µητέρας :

επώνυµο µητέρας:

αριθµός δελτίου
ταυτότητας :

Α.Φ.Μ. :

ηµεροµηνία γέννησης :

τόπος γέννησης :

τόπος κατοικίας :
τηλ. :

οδός:

αριθ.:

Τ.Κ.:

αριθ.:

Τ.Κ.:

e-mail :

fax :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων)
Α.Φ.Μ. :

επωνυµία :
ηµ/νία επικ/σης
καταστατικού:

αριθµός καταστατικού :
αριθµός και έτος ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ :
οδός :

έδρα :
δήµος :
τηλ. :

νοµός :
e-mail :

fax :

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για µη αυτοπρόσωπη κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης)
Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών, κλπ)
για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µου.
Εξουσιοδοτώ το παρακάτω αναγραφόµενο πρόσωπο να καταθέσει την παρούσα αίτηση για λογαριασµό µου και να παραλάβει
την τελική διοικητική πράξη (διαγράφεται αντίστοιχα η ενέργεια για την οποία δεν δίδεται εξουσιοδότηση)
όνοµα :

επώνυµο :

ονοµατεπώνυµο πατέρα:

αριθ. δελτίου ταυτότητας :

τόπος κατοικίας :
τηλ. :

οδός :
fax :

αριθ.:

Τ.Κ.:

e-mail :

σηµείωση: 1) σε περίπτωση που δεν περιλαµβάνεται εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο, τότε για την µη αυτοπρόσωπη κατάθεση ή παραλαβή απαιτείται
προσκόµιση συµβολ/κού πληρεξουσίου ή εξουσιοδότησης µε επικύρωση του γνησίου της υπογραφής από δηµόσια υπηρεσία.
2) Στις γκρίζες περιοχές δεν πρέπει να συµπληρωθούν στοιχεία.

ΜΕΡΟΣ ∆'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ.3 Ν.2690/1999)

ΧΡΟΝΟΣ: Εξαρτάται από τη αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1 Σε περίπτωση που ενδιαφερόµενος δεν είναι κάτοχος της παραπάνω άδειας τότε, απαιτείται οπωσδήποτε να κατέχει άδεια
οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Β. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να προσκοµίσει και
πιστοποιητικά υγείας από συµβεβληµένους µε την υπηρεσία µας γιατρούς, προσκοµίζοντας σ’ αυτούς (παθολόγο, οφθαλµίατρο)
παράβολοσαρανταπέντε  € ανά γιατρό ή συνολικής αξίαςİȞİȞȒȞĲĮ () € από την Εθνική Τράπεζα, δύο φωτογραφίες
και το βιβλιάριο υγείας. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος, πέραν της ειδικής (γραπτής) εξέτασης που προβλέπει ο κανονισµός
των Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων, εξετάζεται ταυτόχρονα (γραπτά) και στο ερωτηµατολόγιο τρία (3) «Ερωτηµατολόγιο Εξέτασης
Τεχνικών Γνώσεων Υποψηφίων Οδηγών».)

Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή στη ∆ιεύθυνση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σηµείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
5. Να σας αποσταλεί µε fax στον αριθµό

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ.3 Ν.2690/1999)

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (1), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:
Είµαι µόνιµος κάτοικος στην παραπάνω διεύθυνση. Πληρώ τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απόκτηση ειδικής άδειας
οδήγησης Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου που ορίζουν οι σχετικές για την περίπτωση διατάξεις . ∆εν υπηρετώ µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας
στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆., του δηµοσίου τοµέα του Ν.1256/1982 (Α΄65) όπως ισχύει κάθε φορά. ∆εν έχω συνταξιοδοτηθεί
ως άµεσα ασφαλισµένος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταµείο ή το ∆ηµόσιο(2). ∆εν έχω εξαρτηµένη σχέση εργασίας µε φορείς
παροχής συγκοινωνιακού έργου. ∆εν ασκώ κανένα άλλο επάγγελµα. ∆εν έχω τιµωρηθεί από Πειθαρχικό Συµβούλιο για οδήγηση ή
χρησιµοποίηση παράνοµου Tαξί.
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
..........................................................................
(1) " Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον.
(2) Εξαιρούνται της απαγόρευσης οι συνταξιούχοι που δεν έχουν συµπληρώσει το 65 έτος εφόσον συγγενής α΄ βαθµού ή σύζυγος έχει πλήρη κυριότητα Ε.∆.Χ.
αυτοκίνητο µε έδρα δηµοτικό διαµέρισµα ή διοικητική µονάδα µε πληθυσµό 1.000 κατοίκους κατά την τελευταία γενική απογραφή. Στην περίπτωση αυτή
προσκοµίζεται η άδεια κυκλοφορίας του Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

Σηµείωση: Στις γκρίζες περιοχές δεν πρέπει να συµπληρωθούν στοιχεία.

............./..../20...

Υπογράφηκε ενώπιών µου και παρελήφθησαν τα παραπάνω δικαιολογητικά

Ο υπάλληλος της Ν.Α.

(Υπογραφή)

