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210 Δήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας 

ΕΚΔΟΣΗ 15/04/2010 
 

Υποβάλλεται σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων διεύθυνσης κατοικίας. Ο υποβάλλων υποχρεούται να 

συμπληρώσει τα στοιχεία της προηγούμενης και της τρέχουσας διεύθυνσης, καθώς και την ημερομηνία της 

μετεγκατάστασης. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Στοιχεία Προηγούμενης Διεύθυνσης 

 

Στοιχεία προηγούμενης διεύθυνσης 
Previous address details 

Νομός [170] 
Prefecture 

Δήμος / Κοινότητα [171] 
Municipality / Community  

Οδός [172] 
Street 

Αριθμός [173] 
Street Number 

Τ.Κ. [174] 
Postal Code 
 

|__|__|__|__|__| 
 

 

Συμπληρώνονται τα στοιχεία Νομός [170], Δήμος / Κοινότητα [171], Οδός [172], Αριθμός [173] και 

Τ.Κ. [174] βάσει της προηγούμενης διεύθυνσης κατοικίας του ενδιαφερομένου.  

 
ΕΝΟΤΗΤΑ: Στοιχεία Τρέχουσας Διεύθυνσης 

 

Στοιχεία τρέχουσας διεύθυνσης 
Current address details 

Ημερομηνία μετεγκατάστασης [175] 
Date of residence change 

|___|___|______| 

Νομός [180] 
Prefecture 

Δήμος / Κοινότητα [181] 
Municipality / Community 

Οδός [182] 
Street 

Αριθμός [183] 
Street Number 

Τ.Κ. [184] 
Postal Code 
 

|__|__|__|__|__| 
 

Τηλέφωνα [185] 
Phone Numbers 

Οικίας [186] 
Home 

Κινητό [187] 
Mobile 

Εργασίας [188] 
Office 

 

Στο στοιχείο Ημερομηνία μετεγκατάστασης [175], συμπληρώνεται υποχρεωτικά η ημερομηνία αλλαγής 

της διεύθυνσης κατοικίας με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Επιπρόσθετα συμπληρώνονται τα 

στοιχεία Νομός [180], Δήμος / Κοινότητα [181], Οδός [182], Αριθμός [183] και Τ.Κ. [184] βάσει 

της νέας διεύθυνσης κατοικίας του ενδιαφερομένου (Σημείωση: απαιτείται ακρίβεια στη συμπλήρωση των 

παραπάνω στοιχείων καθώς μέσω αυτών θα επικοινωνεί η Υπηρεσία με τον ενδιαφερόμενο). Τέλος, 

συμπληρώνεται το στοιχείο Τηλέφωνα [185] ως εξής: Οικίας [186] βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του 

ενδιαφερομένου, το στοιχείο Εργασίας [188] βάσει του χώρου εργασίας του ενδιαφερομένου και το 

στοιχείο Κινητό [187] με τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του ενδιαφερομένου. 
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ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 15/04/2010 

 

Σελίδα 2 Από 2 

411 Συμπληρωματική δήλωση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας 
ΕΚΔΟΣΗ 15/04/2010 

 

Υποβάλλεται σε περίπτωση που με υπαιτιότητα του Δήμου ή της Περιφέρειας δεν έχει 

απεικονισθεί στο πληροφοριακό σύστημα η ακριβής ημερομηνία μετεγκατάστασης του 

ενδιαφερομένου, είτε η αρχική δήλωση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα είτε είχε υποβληθεί 

εκπρόθεσμα και έχει καταβληθεί το εκ του Νόμου προβλεπόμενο πρόστιμο. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Στοιχεία Τρέχουσας Διεύθυνσης 

 

Στοιχεία τρέχουσας διεύθυνσης 
Current address details 

Ημερομηνία μετεγκατάστασης [175] 
Date of residence change 

|___|___|______| 

Νομός [180] 
Prefecture 

Δήμος / Κοινότητα [181] 
Municipality / Community 

Οδός [182] 
Street 

Αριθμός [183] 
Street Number 

Τ.Κ. [184] 
Postal Code 
 

|__|__|__|__|__| 
 

Τηλέφωνα [185] 
Phone Numbers 

Οικίας [186] 
Home 

Κινητό [187] 
Mobile 

Εργασίας [188] 
Office 

 

Στο στοιχείο Ημερομηνία μετεγκατάστασης [175], συμπληρώνεται υποχρεωτικά η ημερομηνία αλλαγής 

της διεύθυνσης κατοικίας με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Επιπρόσθετα συμπληρώνονται τα 

στοιχεία Νομός [180], Δήμος / Κοινότητα [181], Οδός [182], Αριθμός [183] και Τ.Κ. [184] βάσει 

της νέας διεύθυνσης κατοικίας του ενδιαφερομένου (Σημείωση: απαιτείται ακρίβεια στη συμπλήρωση των 

παραπάνω στοιχείων καθώς μέσω αυτών θα επικοινωνεί η Υπηρεσία με τον ενδιαφερόμενο). Τέλος, 

συμπληρώνεται το στοιχείο Τηλέφωνα [185] ως εξής: Οικίας [186] βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του 

ενδιαφερομένου, το στοιχείο Εργασίας [188] βάσει του χώρου εργασίας του ενδιαφερομένου και το 

στοιχείο Κινητό [187] με τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του ενδιαφερομένου. 

 

Α.Π. σχετικής αλληλογραφίας [411] : 
Reference number of relevant documents 

 
Στην ένδειξη Α.Π. σχετικής αλληλογραφίας [411] συμπληρώνονται εάν υπάρχουν οι αριθμοί 
πρωτοκόλλων της αρχικής δήλωσης αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας ή/και της απόφασης καταβολής 
προστίμου. 


