ΑΙΤΗΣΗ/ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
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: «Αίτηση/ Υπεύθυνη Δήλωση αντιστοίχισης...........................................................
..........................................................................................................................................................»
ΠΡΟΣ:

Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφερειακή Ενότητα
Ιωαννίνων, Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων
Τμήμα Επαγγέλματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία
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Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:
Όνομα
Μητέρας:
Αριθ. Δελτίου
Ταυτότητας:*
Αριθ.
Διαβατηρίου:*
Ημερομηνία
Γέννησης2
Τόπος
Επαγγελματικής
εγκατάστασης
Τόπος
Κατοικίας
Τηλ:

Επώνυμο Πατέρα:
Επώνυμο
Μητέρας:
Α.Φ.Μ.:

Παλαιός Αρ.
Άδειας:
Αριθ. Μητρώου:

Ιθαγένεια:
Τόπος
Γέννησης:

Χώρα:

Πόλη:

Οδός:

Αριθ:

Τ.Κ.:

Χώρα:

Πόλη:

Οδός:

Αριθ:

Τ.Κ.:

Ημερομηνία τελευταίας θεώρησης
παλαιάς αδείας :

Ε-mail:

* ένα απο τα δύο
ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 3(για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης µε επικύρωση του γνήσιου της
υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Όνομα:
Επώνυμο:
Ονοματεπώνυμο
Πατέρα:
ΟΔΟΣ:
Τηλ:

Α.Δ.Τ.
ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ.
E-mail:

Σημείωση:
Αν συναντάται δυσκολίες στη συμπλήρωση της αίτησης, παρακαλούμε ρωτήστε μας. Τηλ.: 2651364163, Τηλεομοιοτυπία: 2651027965.
Ταχ. δ/νση: Πλ. Πύρρου 1Α , ΤΚ 45221, Ιωάννινα. Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: g.gkatzianis@php.gov.gr
Τηλ.: 2651364163, Τηλεομοιοτυπία: 2651027965.
Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον αρμόδιο υπάλληλο να συντάξει ο ίδιος την αίτηση, αν δηλώσετε προφορικά ότι δεν μπορείτε να γράψετε
(άρθρο 3, παρ. 3 του Ν.2690/99- ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999).

Επισυνάπτω τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

1 Πρωτότυπη παλαιά άδεια
2 Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
Παράβολο
(κυκλώνεται το προβλεπόμενο, ανάλογα με την ημερομηνία λήξης της άδειας που θα αντιστοιχηθεί)
10 €
100 €
3 200 €
400 €

- στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό: ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ή
EUROBANK αρ. λογαριασμού: 00260708900200442926
Δεν απαιτείται παράβολο για αντιστοίχιση παλαιάς άδειας βοηθού.
4 Για τις άδειες που έχει παρέλθει η ημερομηνία ισχύος τους:
Α) βεβαίωση προϋπηρεσίας 2 ετών από εργοδότη, αν πρόκειται για μισθωτό ή
Β) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα εκκαθαριστικών φορολ. δηλώσεων ή
1

Αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος όπως αναγράφονται στο Δελτίο Ταυτότητας ή το Διαβατήριο ή την Άδεια Οδήγησης ή βιβλιάριο ασφάλισης

2

Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά ως πλήρης εξαψήφιος αριθµός : π.χ. 7 Φεβρουαρίου 1969 και 070269.
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Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

κατάσταση τιμολογίων η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό
του τιμολογίου σχετικά με την παροχή υπηρεσιών.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Προϋπηρεσία (1) – Υποβάλλονται ένα ή περισσότερα εκ των κατωτέρω δικαιολογητικών που καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τον
απαιτούμενο συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας.
Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας(1) , για εργασία που παρασχέθηκε σε επιχείρηση, συνυπογραφόμενες από τον εποπτεύοντα,
1.
κάτοχο βεβαίωσης αναγγελίας ή σχετικής άδειας
Πιστοποιητικά Προϋπηρεσίας που αποκτήθηκαν σε Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή
2.
ΟΤΑ συνοδευόμενα –κατά περίπτωση- από την Απόφαση Πρόσληψης ή Απόφαση αρμοδίου οργάνου περί αναθέσεως
καθηκόντων(2)
Βεβαίωση της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής, για προϋπηρεσία που αποκτήθηκε από τους έφεδρους οπλίτες, τους οπλίτες
παρατεταμένης θητείας ή τους έφεδρους αξιωματικούς κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους
3.
υποχρεώσεων, στην οποία θα βεβαιώνεται με την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η
διάρκεια αυτής
Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., για προϋπηρεσία που αποκτήθηκε σε αυτά,
4.
θεωρημένα για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των εν λόγω κρατών μελών.
Αίτηση τεκμηρίωσης αδυναμίας προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών προϋπηρεσίας συνοδευμένη από τα
5.
διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία (3), όταν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά
προϋπηρεσίας, είτε λόγω καταστροφής αρχείων ή καταστάσεων εργασίας, είτε από άλλη αιτία
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ημερομίσθια ή σε μήνες. Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια και ένα ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 8
ώρες εργασίας. Στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία ανάγεται σε ημερομίσθια ή μήνες πλήρους απασχόλησης.
Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις προϋπηρεσίας επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιων δημόσιας αρχής και στην περίπτωση αναγραφής
ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, η παράβαση τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 12 του Ν.3982/2011
αντίστοιχα.

1.

Στη βεβαίωση προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου,
συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της αδείας και της εκδούσας αρχής, τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προσώπου, η διάρκεια της
εκπαίδευσης (ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια), η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί. Υπόδειγμα βεβαίωσης
προϋπηρεσίας παρατίθεται στην τελευταία σελίδα.

2.

Στο Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας πρέπει να αναγράφεται η ειδικότητα απασχόλησης του ενδιαφερομένου. Από την απόφαση
πρόσληψης θα πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης, εργοδηγός
Υδραυλικός, ενώ από την απόφαση του αρμόδιου οργάνου η ανάθεση στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του τεχνίτη υδραυλικού.
3.
Στην περίπτωση αυτή για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά
στοιχεία τα βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο
προκύπτει η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο. Η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια
εξεταστική επιτροπή της οικείας Περιφέρειας.
Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1.
2.
3.
4.

Να
Να
Να
Να

σας αποσταλεί µε συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση:
την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας
την παραλάβει εκπρόσωπός σας
σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:

Χρόνος: Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα εντός 15 ημερών για την
ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών.
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την
παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010).
Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με
την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11.02.2004).
Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα
προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,4 δηλώνω ότι :
1. Τα αναγραφόμενα στην παρούσα αίτηση στοιχεία είναι αληθή.
2. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την
τελική πράξη (όπου απαιτείται)

(Ημερομηνία)

Ο/Η
αιτών/ούσα
(Σφραγίδα /υπογραφή)

……………………….
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«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 προσποριστεί στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών»
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