
οδός: αριθ.: Τ.Κ.:

fax :

αριθ.: Τ.Κ.:

fax :

αριθ.: Τ.Κ.:

fax :

κωδικός εντύπου: ΣΤ3

νοµός :

Α.Φ.Μ. :

αριθµός πρωτοκόλλου

Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών, κλπ) 
για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µου.

δήµος :

ονοµατεπώνυµο πατέρα:

επώνυµο :

τόπος κατοικίας :

έδρα :

τηλ. :

τηλ. :

τηλ. :

όνοµα :

επωνυµία :

τόπος κατοικίας : οδός :

e-mail :

αριθ. δελτίου ταυτότητας :

e-mail :

ηµ/νία επικ/σης 
καταστατικού:

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)

οδός :

Α.Φ.Μ. :

αριθµός καταστατικού :

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για µη αυτοπρόσωπη κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης)

e-mail :

αριθµός και έτος ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ :

ΠΡΟΣ :

συµπληρώνονται από την υπηρεσίασυµπληρώνεται ο τίτλος της υπηρεσίας Μεταφ. & Επικοιν. της οικείας Ν.Α.

ηµεροµηνία

όνοµα πατέρα :

όνοµα µητέρας :

όνοµα :

επώνυµο πατέρα:

επώνυµο µητέρας:

τόπος γέννησης :ηµεροµηνία γέννησης :

αριθµός δελτίου 
ταυτότητας :

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

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.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων)

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)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (φυσικά πρόσωπα)

περιγραφή αιτήµατος: 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ, ΟΠΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 1575/85, ΟΠΩΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ Ν. 3185/2003

επώνυµο :

Αύξων αριθµός έκδοσης: 1 Σελ. 1 από 3



1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1.

2.

3.

4.

2
1.

2.

   Παρατηρήσεις:

Σηµείωση: Στις γκρίζες περιοχές δεν πρέπει να συµπληρωθούν στοιχεία

5. Παράβολο ∆ηµόσιου Ταµείου 29,50 € 

ΞΕΝΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ

1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που δηλώνει όλα τα
στοιχεία του διαβατηρίου ή της άδειας παραµονής στην
Ελλάδα

1. Αίτηση-δήλωση όπου ο ενδιαφερόµενος δηλώνει ότι
δεν έχει καταδικασθεί για ανυποταξία ή λιποταξία

3. Πιστοποιητικό Εργασίας, σύµφωνα µε τις παρ. 3,4,5
& 6 του άρθρου 3 του Ν. 1575/85 (θεωρηµένο από τον
επόπτη)

2. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο πτυχίου

4. ∆ελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο (επίδειξη)

2. ∆ύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

3. Πιστοποιητικό εργασίας (θεωρηµένο από τον επόπτη
Εργασίας για προϋπηρεσία στην Ελλάδα). Η
προϋπηρεσία στο εξωτερικό απαιτεί πιστοποιητικό
εργασίας µε επίσηµη µετάφρασή του στην ελλυηνική
γλώσσα και θεώρηση από αρµόδια αρχή Κράτους
έκδοσης (ΕΕ) ή επικύρωση

5. Παράβολο ∆ηµόσιου Ταµείου 29,50 € 

4. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών που
συνοδεύεται από βεβαίωση ισοτιµίας µε αντίστοιχο
Ελληνικό τίτλο

ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΙ

ΜΕΡΟΣ Γ'          ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΘΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Ν. 3185/03 (ΦΕΚ 229 Α'), όπως ισχύει.

ΜΕΡΟΣ Β'          

Ο Ενδιαφερόµενος θα πρέπει:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ως προϋπηρεσία σε όµοια εργασία θεωρείται για την εφαρµογή των Ν. 1575/85 και Ν. 3185/03(ΦΕΚ 229 Α'):
1. Προκειµένου για τους πτυχιούχους και ο χρόνος της πρακτικής άσκησής τους σε αντίστοιχο συνεργείο κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους.
2. Αυτή που διανύθηκε σε αντίστοιχα συνεργεία

N. 1575/85 (ΦΕΚ 207Α), όπως ισχύει.

Να έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Να µην υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 19 του Ν. 1763/88 (αµετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία και λιποταξία)

Να έχει τα απαιτούµενα κατά ειδικότητα ειδικά τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία) του άρθρου 3 του Ν 1575/85
(ΦΕΚ 207Α), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3185/03(ΦΕΚ 229 Α'), και όπως αυτά παρακάτω αναφέρονται.

Αύξων αριθµός έκδοσης: 1 Σελ. 2 από 3



ΧΡΟΝΟΣ:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

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

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

           1. Να σας αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή στη ∆ιεύθυνση
           2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας

           4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
           3. Να την παραλάβετε από άλλο σηµείο

Ο υπάλληλος της Ν.Α.

Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:

(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.

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:

Υπογράφηκε ενώπιών µου και παρελήφθησαν τα παραπάνω δικαιολογητικά
(Υπογραφή)

δεν έχω καταδικαστεί για ανυποταξία ή λιποταξία.

Σηµείωση: Στις γκρίζες περιοχές δεν πρέπει να συµπληρωθούν στοιχεία.

           5. Να σας αποσταλεί µε fax στον αριθµό

ΚΟΣΤΟΣ: 29,50 €

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

..........................................................................

Αύξων αριθµός έκδοσης: 1 Σελ. 3 από 3


