ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν. 2690/1999)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Περιγραφή αιτήματος: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β
Προς(1):

Περιφέρεια Κρήτης
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
Όνομα :

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτίου
Ταυτότητας:

Α.Φ.Μ.:

Ημερομηνία
Γέννησης(2):
Τόπος
Γέννησης:
Τόπος κατοικίας:

Οδός:

Σταθ. Τηλέφωνο:

Αριθ.:

Τ.Κ.:

ΚινητόΤηλέφωνο:

E-Mail:
ΟΡΙΣΜΟΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για μη αυτοπρόσωπη κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο, απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του
γνησίου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία.
(3)

Όνομα:

Επώνυμο:

Ονοματεπώνυμο
Πατέρα:

Α.Δ.Τ.

Τόπος Κατοικίας:
Σταθ. Τηλέφωνο:

Οδός:

Αριθ.:

Τ.Κ.:

Κινητό Τηλέφωνο:

E-Mail:
Με ατομική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(4) , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του
άρθρου 22 του ν.1599/1986, δηλώνω ότι:
1. Έχω την κανονική µου διαμονή στην Ελλάδα
2. Δεν κατέχω άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-µέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των
κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) και δεν µου έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.
3.
Δεν κατέχω άδεια οδήγησης τρίτης χώρας
4. Επιθυμώ να εξεταστώ στα
Ελληνικά
5.
Επιθυμώ να εξεταστώ με ακουστικά

Κατέχω άδεια οδήγησης τρίτης χώρας(5)
Αλβανικά
Ρώσικα
Αγγλικά

Ηράκλειο
Υπογραφή

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
Αναγράφεται ολογράφως.
Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την παρούσα αίτηση για λογαριασμό μου και να παραλάβει την τελική διοικητική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ισχύει)
«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 περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται μεκάθειρξη
μέχρι 10 ετών».
Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η δήλωση συνεχίζεται σε άλλο κατάλληλο σημείο του εντύπου της αίτησης-υπεύθυνηςδήλωσης και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

