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 Προς Δήµο  Θεσσαλονίκης 

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε  κάρτα στάθμευσης 

Επώνυµο 

μόνιμου κατοίκου στην           Ζώνη, για την υπ’  

αριθμόν  κυκλοφορίας             όχημα κατά τα 

προβλεπόμενα στις υπ’ αρ. 1210/2019 και 1276/2019 

ΑΔΣ Δήμου Θεσσαλονίκης.                                
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). 
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). 
4.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. 
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)  
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(Συμπληρώνεται από την 
υπηρεσία) 

 

 
   
 
     

Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής 

 
                                                                     
 
Αρ. Δελτ. Ταυτ.                                                                        
  
Ή Διαβατηρίου                                                      
 
Θεσ/νικη    20       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Ε1 τελευταίου έτους (εκτύπωση όλων των σελίδων με σβησμένα τα οικονομικά στοιχεία) 

➢ Πρέπει να αποδεικνύεται η μόνιμη κατοικία εντός των ορίων, που ορίζονται για τη χορήγηση της 

κάρτας στάθμευσης μόνιμου κατοίκου 

➢ Σε περίπτωση πρόσφατης αγοράς ακινήτου ή πρόσφατης αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, 

προσκομίζεται αλλαγή στοιχείων, ως προς την διεύθυνση, από την αρμόδια εφορία 

Ε9 όπου δηλώνεται το ακίνητο μόνιμης κατοικίας όταν πρόκειται για ιδιόκτητο ή μισθωτήριο 

συμβόλαιο σε ισχύ αν πρόκειται για μισθωμένη (εκτύπωση από την εφαρμογή TAXISnet)  

Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ (φωτοτυπία) 

Άδεια κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. (φωτοτυπία) 

                   Δίπλωμα οδήγησης σε ισχύ (φωτοτυπία) 

Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος (φωτοτυπία),όπου βεβαιώνεται το οικιακό τιμολόγιο.Σε 

περίπτωση πρόσφατης σύνδεσης, φωτοτυπία του συμβολαίου με την εταιρεία παροχής ηλεκτρικής 

ενέργειας. Δεν απαιτείται να είναι στο όνομα του αιτούντος. 

     Αίτηση έκδοσης κάρτας μόνιμου κατοίκου  (χορηγείται από την υπηρεσία ή από το thesi.gr) 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ η χορήγηση της υπ’ αριθµ. 

 

Παρέλαβε 
Ο/Η 

Παρέδωσε 
Ο/Η 

Ενέκρινε 
Ο/Η 

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ η χορήγηση της κάρτας στάθµευσης µόνιµου κατοίκου. 

 κάρτας στάθµευσης µόνιµου κατοίκου. 

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ  
 
Χορηγείται μόνο μία Κάρτα Στάθμευσης Μόνιμου Κατοίκου ανά κύρια κατοικία (όχι επαγγελματική στέγη), την οποία 
δικαιούνται οι κάτοχοι επιβατικών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.).Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και το δίπλωμα 
οδήγησης να αναγράφουν το όνομα του ιδιοκτήτη ή μισθωτή της κύριας κατοικίας. 
 

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1) Σε περίπτωση μακροχρόνιας μίσθωσης οχήματος (leasing), προσκομίζεται επιπρόσθετα φωτοτυπία συμβολαίου 
μεταξύ της   εταιρίας και του αιτούντος (μαζί με την άδεια κυκλοφορίας). 
2) Σε περίπτωση εταιρικών επιβατικών οχημάτων, όταν η εταιρεία παραχωρεί το όχημα στον αιτούντα, προσκομίζεται 
(πέραν από την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος στο όνομα της εταιρείας) και βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της 
εταιρείας, ότι παρέχει μόνο στον αιτούντα το συγκεκριμένο όχημα, προκειμένου να το χρησιμοποιεί για αποκλειστική 
χρήση. 
3) Η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει επιπρόσθετα δικαιολογητικά σε ειδικές περιπτώσεις, όπου απαιτείται περαιτέρω 
διευκρίνιση στοιχείων. 
4) Η Υπηρεσία μπορεί να διακόψει την ισχύ της κάρτας ανά πάσα στιγμή, όταν αποδεδειγμένα δεν συντρέχουν οι λόγοι 
ύπαρξης της. 
5) H παραλαβή της κάρτας γίνεται µε την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης. 
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