
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο 279 Ν.3463/06, όπως ισχύει)  

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ενήλικα πολίτη, με την οποία αιτείται τη μεταδημότευσή του 
στο Δήμο μας και δηλώνει τη συνεχή από διετίας κατοικία του στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, 
καθώς και την αστική του κατάσταση (έγγαμος, άγαμος, διαζευγμένος, χήρος). 

2. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας για Μεταδημότευση από την οποία θα προκύπτει η 
κατοικία σας τα δύο τελευταία έτη.  

Ή εναλλακτικά: 

α) Αντίγραφα εντύπων φορολογίας εισοδήματος (έντυπα Ε1) ή αντίγραφα του εκκαθαριστικού 
της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) των δύο τελευταίων ετών (2020 και 2021) και 
μία πρόσφατη απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. (ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, φυσικού αερίου, σταθερής 
τηλεφωνίας, κλπ). 

β) Σε περίπτωση που δεν έχετε υποβάλλει μέχρι σήμερα το έντυπο φορολογίας εισοδήματος 
(Ε1) φορολογικού έτους 2021, τότε καλείστε να προσκομίσετε έντυπο φορολογίας εισοδήματος (Ε1) 
έτους 2020  ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) 
έτους 2020 και δύο αποδείξεις λογαριασμών Δ.Ε.Κ.Ο. (ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, φυσικού αερίου, 
σταθερής τηλεφωνίας, κλπ) στο όνομα του αιτούντος, όπως κατωτέρω: 

i. Μία απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. που εκδόθηκε το έτος 2021 στο όνομα του αιτούντος,  

ii. Μία απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. που εκδόθηκε το έτος 2022 στο όνομα του αιτούντος,  

  γ) Εάν, αιτιολογημένα (με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86), η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου 
δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αποδεικνύεται, εφόσον προκύπτει 
πραγματική εγκατάσταση στον Δήμο, από τον ενδιαφερόμενο με την υποβολή των κατωτέρω 
δικαιολογητικών: 

Τρεις αποδείξεις λογαριασμών Δ.Ε.Κ.Ο. (ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, φυσικού αερίου, σταθερής 
τηλεφωνίας, κλπ) στο όνομα του αιτούντος και αντίγραφο πρόσφατου εντύπου Ε1 φορολογίας 
εισοδήματος ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ), 
όπως κατωτέρω: 

i. Μία απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. που εκδόθηκε προ διετίας στο όνομα του αιτούντος, 

ii. Μία απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. που εκδόθηκε προ ενός έτους στο όνομα του αιτούντος,  

iii. Η πλέον πρόσφατη απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο στο όνομα του αιτούντος,  

από τις οποίες να προκύπτει η διεύθυνση της κύριας κατοικίας του αιτούντος εντός των ορίων του 
Δήμου. 

Σε περίπτωση που ο αιτών την μεταδημότευση στο Δήμο είναι άγαμος και διαμένει την 
τελευταία διετία στην κύρια κατοικία των γονέων του  και  δεν εκδίδονται στο όνομά του τα ανωτέρω 
αναφερόμενα δικαιολογητικά, τότε είναι απαραίτητο να προσκομίσει, πέραν των υπό (α) ή (β) 
ανωτέρω αναφερομένων δικαιολογητικών και:  

1. Αντίγραφα εντύπων φορολογίας εισοδήματος (Ε1) δύο τελευταίων ετών των γονέων του, εκ 

των οποίων να προκύπτει ότι είναι προστατευόμενος ή φιλοξενούμενος. 



2. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι, κατοικεί μαζί με τους γονείς του σε διεύθυνση εντός 

των ορίων του Δήμου. 

 


