M-ΤΑΟ02
ΑΙΣΗΗ – ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ
( άπθπο 8 ηος Ν.1599/1986)

Η αθξίβεηα ηωλ ζηνηρείωλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήιωζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιιωλ Τπεξεζηώλ
(άξζξν 8 παξ. 4 ηνπ Ν. 1599/1986)

Πεπιγπαθή αιηήμαηορ: «ΔΠΔΚΣΑΗ ΙΥΤΟΤΑ ΑΓΔΙΑ ΟΓΗΓΗΗ ΔΝΣΟ ΣΩΝ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΔ»
Ππορ :

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ - ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ

πκπιεξώλεηαη από ηελ Yπεξεζία

……………………………………………

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ – ΤΠΔΤΘΤΝΩ ΓΗΛΟΤΝΣΟ
Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα Παηέξα:

Επώλπκν Παηέξα:

Όλνκα Μεηέξαο:

Επώλπκν Μεηέξαο :

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Ηκεξνκελία Γέλλεζεο :

Α.Φ.Μ. :
Σόπνο Γέλλεζεο :

Σόπνο Καηνηθίαο :
Σειέθωλν:

Οδόο :
Fax:

Αξηζκ.:
Email

Παξαθαιώ λα κνπ ρνξεγεζεί άδεηα νδήγεζεο …………… θαηεγνξίαο. Επίζεο, κε αηνκηθή κνπ επζύλε
θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ
Ν.1599/1986, δειώλω όηη έρω ζπλήζε δηακνλή ζηελ Ειιάδα θαη όηη θαηέρω ηζρύνπζα άδεηα νδήγεζεο
ειιεληθή ή θξάηνπο-κέινπο ηεο Ε.Ε. (ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ θξαηώλ Ννξβεγίαο, Ιζιαλδίαο, θαη
Ληρηελζηάηλ) θαη δελ κνπ έρεη αθαηξεζεί από νπνηαδήπνηε Αξρή θαη όηη θαηέρω/δελ θαηέρω άδεηα
νδήγεζεο ηξίηεο ρώξαο.
Η γιώζζα ζηελ νπνία επηζπκώ λα εμεηαζηώ είλαη …………………………….………………………………
Επηζπκώ ηελ αλαγξαθή ηεο Οκάδαο αίκαηόο κνπ ………………………. ζην έληππν ηεο άδεηαο νδήγεζεο
θαη ζπγθαηαηίζεκαη ζηελ ηήξεζή ηεο ζην Αξρείν Αδεηώλ Οδήγεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη
Μεηαθνξώλ θαη ε νπνία θαηαρωξείηαη ζηε ζειίδα 2, ωο ζεκείν 14α ηνπ εληύπνπ ηεο Άδεηαο Οδήγεζεο

ΟΡΙΜΟ / ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ (για καηάθεζη αίηηζηρ ή παπαλαβή ηελικήρ
διοικηηικήρ ππάξηρ): ε πεξίπηωζε πνπ δελ ζπληάζζεηαη ε εμνπζηνδόηεζε ζην παξόλ έληππν απαηηείηαη πξνζθόκηζε
εμνπζηνδόηεζεο κε επηθύξωζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο από δεκόζηα ππεξεζία ή ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΕΡΑ:

ΕΠΩΝΤΜΟ:
ΑΔΣ:

Δειώλω όηη εμνπζηνδνηώ ηνλ/ηελ πην πάλω αλαθεξόκελν/ε, λα θαηαζέζεη ηελ αίηεζε ή /θαη λα παξαιάβεη
ηελ ηειηθή πξάμε.
Ηκεξνκελία:. . . . . . . . - . . . . . . . - 20. . .

( Τπνγξαθή )

