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ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ΔΑΤ) ή Διαβατήριο σε ισχύ (πρωτότυπο και 

φωτοαντίγραφο). 
2. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. 

3. Παράβολο από την Τράπεζα Πειραιώς, 75 € αν πρόκειται για επιβατικό Ι.Χ. ή 

9 € αν πρόκειται για δίκυκλο (βλ. Σημείωση 1). 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 άρθρο 22 παρ. 6 για την αλλαγή του 
χρώματος και την ημερομηνία αλλαγής (γίνεται ηλεκτρονικά στο ΚΕΠ). 

5. Απαραίτητη είναι η γνώση του ΑΦΜ.  

6. Φωτοαντίγραφο καταστατικού (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). 
7. ΦΕΚ συστάσεως  και ανακοινώσεως μελών Δ.Σ. (για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). 

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

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1: Αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, πρέπει να 
προσκομισθεί επιπλέον το παρακάτω δικαιολογητικό: 

9. Το έγγραφο αδείας παραμονής ή διαμονής ή της κάρτας παραμονής 

περιορισμένης χρονικής διάρκειας. 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2: Σε περίπτωση ταυτόχρονης μεταβίβασης και αλλαγής χρώματος 

οχήματος, δεν απαιτείται το δικαιολογητικό του ανωτέρω σημείου 3. 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 3: Ο κάτοχος του οχήματος πρέπει εντός δεκαπέντε (15)  ημερών 

από την ημερομηνία αλλαγής χρώματος του οχήματος να ενημερώσει την υπηρεσία 

Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας. 
 

Σημείωση 1: Το παράβολο  πληρώνεται  μόνο στην Τράπεζα Πειραιώς και στον εξής 

λογαριασμό: 

IBAN: GR14 0171 2150 0062 1503 0024 603 

Στο αποδεικτικό πληρωμής πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του κατόχου 

και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος.  

Το παράβολο θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα από το Υποκατάστημα της Τράπεζας, 
υπογραφή και σφραγίδα του υπαλλήλου που το εξέδωσε (εάν εκδοθεί σε γκισέ της 

τράπεζας). 

Εναλλακτικά το παράβολο μπορεί να πληρωθεί στο μηχάνημα easy pay της 

παραπάνω Τράπεζας αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο του κατόχου και τον αριθμό 
άδειας κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο ζητείται η αλλαγή χρώματος 

ή  



ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                    ΔΘ_ΚΕΠ-Α2_ΥΠΚΕΠ4-0159_06 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ 

ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 2 

μέσω e-banking κάνοντας μεταφορά στον παραπάνω αριθμό λογαριασμού, 

αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο του κατόχου  και τον αριθμό άδειας κυκλοφορίας 

του οχήματος για τον οποίο ζητείται η αλλαγή χρώματος. 


