ΑΙΤΗΣΗ
Περιγραφή αιτήματος : « ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ – ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ( ΞΕΝΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ ) »

Προς :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε.

Συμπληρώνεται από την υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας :

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Ημερομηνία Γέννησης :

Α.Φ.Μ. :
Τόπος Γέννησης :

Τόπος Κατοικίας :

Οδός :

Αριθμ.:
Δ/νση Ηλεκτρ.

Τηλέφωνο:

Fax:

Ταχυδρομείου (Email)

Παρακαλώ για τη χορήγηση βεβαίωση ορθής αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη
αυτοκινήτων – μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων. Επίσης δηλώνω ότι τα στοιχεία της άδειας παραμονής
μου στην Ελλάδα είναι ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ( για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής
πράξης ):
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΑΔΤ:

Δηλώνω ότι εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η, να καταθέσει την αίτηση ή /και να παραλάβει
την τελική πράξη.
Ημερομηνία:. . . . . . . . - . . . . . . . - 20. . .

( Υπογραφή )

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Αίτηση στην οποία θα δηλώνονται όλα τα στοιχεία της άδειας παραμονής στην Ελλάδα.
Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας παραμονής.
Δύο ( 2 ) φωτογραφίες έγχρωμες ( τύπου ταυτότητας ).
Παράβολο 29,50 ΕΥΡΩ από Δ.Ο.Υ.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών που συνοδεύεται απαραίτητα από βεβαίωση ισοτιμίας
με αντίστοιχο ελληνικό τίτλο.
6. Πιστοποιητικό Εργασίας που συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ξένη γλώσσα. Το
πιστοποιητικό αυτό αν έχει εκδοθεί σε χώρα - μέλος της Ε.Ε. πρέπει να φέρει θεώρηση της αρμόδιας
αρχής του κράτους έκδοσής του, άλλως πρέπει να είναι επικυρωμένο από Ελληνική Προξενική Αρχή,
Από το πιστοποιητικό αυτό πρέπει σαφώς να προκύπτει ο ακριβής χρόνος απασχόλησης του
ενδιαφερόμενου στην συγκεκριμένη ειδικότητα.
1.
2.
3.
4.
5.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για τους Φανοποιούς και τους Βαφείς, θα προσκομίζεται και πιστοποιητικό Επαγγελματικής
Κατάρτισης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται
επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε
δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή
κοινοτική αρχή ).

