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Αριθµός Πρωτοκόλλου 

Ηµεροµηνία 

Τοµέας Ελέγχου Στάθµευσης 

Αίτηση για αλλαγή οχήματος στην 
Κάρτα Στάθµευσης Mόνιµου Kατοίκου 

 Προς Δήµο  Θεσσαλονίκης 

Επώνυµο 

Παρακαλώ όπως ακυρωθεί η υπ’ αριθμ.    κάρτα 

μόνιμου κατοίκου, με αριθμό  κυκλοφορίας    

λόγω : 

κλοπής/καταστροφής οχήματος           

αντικατάστασης/αλλαγής οχήματος 

άλλος λόγος      

        

του εν λόγω οχήματος  και την επανέκδοσή της με τον 
αριθμό  κυκλοφορίας του νέου οχήματος 
_______    
                                               
ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ 

Σε εφαρµογή του Γενικού Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων επιβεβαιώνω την ορθότητα των 
προσωπικών µου στοιχείων και δηλώνω υπεύθυνα ότι τα 
στοιχεία που καταθέτω στο Δήµο Θεσσαλονίκης συναινώ να 
χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για τη χορήγηση κάρτας 
στάθµευσης µόνιµου κάτοικου και µόνο για αυτό το σκοπό. 
Υποχρεούµαι να ενηµερώσω εγγράφως για οποιαδήποτε 
µεταβολή τους (άρθρο 7 ΓΚΠΔ). 
 

 
 
                                         

 
 
 
 
 

Όνοµα 

Πατρώνυµο 

Διεύθυνση Κατοικίας 

Οδός 

Αριθµός Τ.Κ. 

Όροφος 

  
 

Τηλέφωνο 

Σταθερό Κινητό 

Ε-mail 

Παρέλαβε 
Ο/Η 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Ο/Η Αιτ 

Διαμέρισμα 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την 
αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάσει το αρχείο 
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986). 
2. Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που 
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του αρ.22 του Ν. 
1599/1986) δηλώνω ότι  δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στα 
δηλωθέντα στοιχεία των δικαιολογητικών που έχω 
υποβάλλει με την αρχική μου αίτηση για τη χορήγηση κάρτας 
στάθμευσης μονίμου κατοίκου.  
3. Εφίσταται η προσοχή: Σε περίπτωση που προκύψει 
απόκλιση της πραγματικής – δηλωθείσας κατάστασης από 
την αληθινή, κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο, πέραν των 
τυχόν ποινικών ευθυνών για ψευδή βεβαίωση, άμεση 
επίπτωση αποτελεί η στέρηση της κάρτας στάθμευσης (άρα 
και του δικαιώματος στάθμευσης στις θέσεις κατοίκων) για 
το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.  

(Συμπληρώνεται από την 
υπηρεσία) 

 

 
   
 
     



Σηµειώσεις: 

1.Ο Δήµος Θεσσαλονίκης συλλέγει και επεξεργάζεται τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και µόνο για τους σκοπούς που 

περιγράφονται ανωτέρω, για τους οποίους έχετε συναινέσει. Η επεξεργασία είναι η απολύτως αναγκαία και γίνεται 

αποκλειστικά από τους αρµοδίους υπαλλήλους του Δήµου Θεσσαλονίκης (άρθρα 5 και 6 ΓΚΠΔ). 

2.Ο Δήµος Θεσσαλονίκης έχει λάβει κάθε αναγκαίο µέτρο, ώστε τα δεδοµένα σας να είναι ασφαλή και η πρόσβαση σε 

αυτά περιορισµένη σύµφωνα µε το νόµο (άρθρο 15 ΓΚΠΔ). 

3.Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε όποτε επιθυµείτε µε το Δήµο Θεσσαλονίκης ώστε να ενηµερώνεστε σχετικά µε τα 

προσωπικά σας δεδοµένα, να ζητάτε την τροποποίησή τους ή την διακοπή της χρήσης τους ή τη διαγραφή τους συνολικά ή 

µερικά ή την φορητότητα αυτών, όπως ο νόµος ορίζει (άρθρα 12,13,16 και 17 ΓΚΠΔ). 

Παρακαλούµε για την επικοινωνία σας στα τηλέφωνα 2313 317292 & 2313 317966, e-mail: thesi@thessaloniki.gr και 

αντίστοιχα για κάθε Δηµοτική Κοινότητα: 

Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: 

2313 317292 & 2313 317966 (thesikarta_a@thessaloniki.gr) 

Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: 

2313 318271 & 2313 318269 (thesikarta_c@thessaloniki.gr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Άδεια κυκλοφορίας νέου οχήματος 

 

Κατά περίπτωση: οποιαδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο προς επιβεβαίωση των στοιχείων 

της αίτησης.  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ η αλλαγή της υπ’ αριθµ.  κάρτας στάθµευσης µόνιµου κατοίκου 

 και έκδοση νέας με αριθμό: 

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ η αλλαγή της κάρτας στάθµευσης µόνιµου κατοίκου. 

Ενέκρινε 
Ο/Η 

Παρέδωσε 
Ο/Η 

Παρέλαβε 
Ο/Η 

 

mailto:g.sioumi@thessaloniki.gr

