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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ 

ΣΕΛΙ∆Α 1 ΑΠΟ 2 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΙ∆ΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ (ΤΑΞΙ) Ε.∆.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

1. Αίτηση υπεύθυνη δήλωση. 

2. ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας (∆ΑΤ) ή ∆ιαβατήριο σε ισχύ (πρωτότυπο και 

φωτοαντίγραφο). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 άρθρο 22 παρ. 6 (χορηγείται µε 

συµπληρωµένο κείµενο από το ΚΕΠ). 

4. Ισχύουσα άδεια οδήγησης (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο). 

5. Ειδική άδεια οδήγησης (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο). 

6. Ηλεκτρονικό Παράβολο 

���� Για λήξη της άδειας εντός εξαµήνου µέχρι την ηµέρα υποβολής της αίτησης,  

Ηλεκτρονικό Παράβολο (βλ. Σηµείωση 1) πενήντα (50) €. 

���� Για λήξη της άδειας εκτός εξαµήνου µέχρι την ηµέρα υποβολής της αίτησης, 

Ηλεκτρονικό Παράβολο (βλ. Σηµείωση 2) διακοσίων πενήντα (250) €. 

���� Για λήξη της άδειας µετά την πενταετία µέχρι την ηµέρα υποβολής της αίτησης, 

Ηλεκτρονικό Παράβολο (βλ. Σηµείωση 3) πενήντα (50) € και ο κάτοχος αυτής 

επανεξετάζεται όπως ισχύει στην περίπτωση της αρχικής χορήγησης. 

7. Ένας (1) φάκελος χάρτινος «µε αυτιά» από βιβλιοπωλείο. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1: Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά κατατεθούν µέσω τρίτου 

προσώπου, προσκοµίζονται επιπλέον: 

8. Εξουσιοδότηση επικυρωµένη για το γνήσιο της υπογραφής.  

9. Η υπεύθυνη δήλωση του σηµείου 3, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής. Ο 

εξουσιοδοτηµένος πολίτης καλείται να έχει παραλάβει το έγγραφο της δήλωσης 

εκ των προτέρων. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2: Αν ο ενδιαφερόµενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, πρέπει να 

προσκοµισθεί επιπλέον το παρακάτω δικαιολογητικό: 

10. Το έγγραφο άδειας παραµονής ή διαµονής ή της κάρτας παραµονής 

περιορισµένης χρονικής διάρκειας, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί: 

���� Τουλάχιστον 95 ηµέρες πριν την υποβολή της αίτησης ανανέωσης ειδικής 

αδείας οδήγησης, εάν ο αιτών είναι υπήκοος κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή της 

Νορβηγίας ή της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν. 

���� Τουλάχιστον 185 ηµέρες πριν την υποβολή της αίτησης ανανέωσης ειδικής 

αδείας οδήγησης, εάν ο αιτών είναι υπήκοος άλλου κράτους. 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ 

ΣΕΛΙ∆Α 2 ΑΠΟ 2 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 3: Σύµφωνα µε το υπ. Αρ. Φ5/26/6986 έγγραφο της ∆ΟΛ / ΚΕΠ του 

Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, διακόπτεται η παραλαβή και διεκπεραίωση 

των αιτήσεων για την ανωτέρω διαδικασία από τα ΚΕΠ. Οι πολίτες θα πρέπει να 

απευθύνονται στην οικεία ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 4: Όλα τα στοιχεία συµπληρώνονται µε κεφαλαία γράµµατα. 

 

Σηµείωση 1: Τα Ηλεκτρονικά Παράβολα εκδίδονται από την ειδική εφαρµογή της 

Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (www.gsis.gr) και πληρώνονται 

στις Τράπεζες. 

Στοιχεία για την έκδοση του συγκεκριµένου Παράβολου: 

• Φορέας ∆ηµοσίου: Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων / 

Επιβατικές Οδικές Μεταφορές  

• Κατηγορία Παράβολου: Ειδικές Άδειες Οδήγησης 

• Τύπος Παράβολου: Έκδοση Ειδικής Άδειας Οδήγησης 

 

Σηµείωση 2: Στοιχεία για την έκδοση του συγκεκριµένου Παράβολου: 

• Φορέας ∆ηµοσίου: Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων / 

Επιβατικές Οδικές Μεταφορές 

• Κατηγορία Παράβολου: Ειδικές Άδειες Οδήγησης 

• Τύπος Παράβολου: Ανανέωση Ειδικής Άδειας Οδήγησης 

 

Σηµείωση 3: Στοιχεία για την έκδοση του συγκεκριµένου Παράβολου: 

• Φορέας ∆ηµοσίου: Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων / 

Επιβατικές Οδικές Μεταφορές  

• Κατηγορία Παράβολου: Ειδικές Άδειες Οδήγησης 

• Τύπος Παράβολου: Ανανέωση Ειδικής Άδειας Οδήγησης εάν είναι ληγµένη 

από 6 µήνες έως 5 έτη 


