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Μεταφορά συζύγου σε υπάρχουσα μερίδα ως 2η σύζυγος 

 

Σενάριο 

Ο κ. Νεραντζίδης Δημήτριος, διαζευγμένος, με οικογενειακή μερίδα στον Δήμο 

Κορυδαλλού, παντρεύτηκε με την κα Μαυροπούλου Χριστίνα της οποίας η εγγραφή 

βρίσκεται στον ίδιο δήμο. Προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες που 

δημιουργήθηκαν στο δημοτολόγιο λόγω του γάμου, θα γίνει μεταφορά της μερίδας της κας 

Μαυροπούλου από την πατρική της στην οικογενειακή μερίδα του συζύγου της. 

 

Εκτέλεση Σεναρίου 

Βήμα 1. Επιλέγουμε το εικονίδιο του Δημοτολογίου 

 

   

 

και από το μενού του δημοτολογίου που ανοίγει ακριβώς από κάτω επιλέγουμε 

“Δημοτολόγιο” και “Εγγραφές Δημοτολογίου”. 

 

 

 

Σημείωση 

Η εκκίνηση της διαδικασίας μπορεί να γίνει και από τις Εκκρεμότητες του μενού 

“Δημοτολόγιο”. 

 

Βήμα 2. Εμφανίζεται η φόρμα αναζήτησης όπου εισάγουμε τα στοιχεία/κριτήρια για την 

αναζήτηση του πολίτη και πατάμε το κουμπί "Ανάκτηση". 

 

 

Ανάλογα με τα κριτήρια που έχουμε συμπληρώσει, το σύστημα εμφανίζει τους δημότες που 

τα πληρούν. 

Συμπληρώνουμε αριθμό μερίδας του συζύγου για να δούμε την κατάσταση της 

οικογενειακής του μερίδας. 
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Στη μερίδα του συζύγου, στον αριθμό μέλους 2 υπάρχει

εγγραφή της πρώτης συζύ

αριθμό μέλους 3 όταν θα μεταφερθεί σε αυτή τη μερίδα.

Στη συνέχεια θα περιγραφεί

οικογενειακή μερίδα του συζύγου.

 

Βήμα 3. 

Αναζητούμε την εγγραφή  της συζύγου κας Μαυροπούλου η οποία βρίσκεται στη μερίδα 

του πατέρα της και πατάμε το εικονίδιο για άνοιγμα της συγκεκριμένης μερίδας.

 

Βήμα 4. 

Εμφανίζεται η φόρμα με τα στοιχεία της μερίδας και από πάνω οι επιλογές με τις ενέργειες 

που μπορούν να γίνουν. Επιλέγουμε 

 

Βήμα 5. 

Το σύστημα εμφανίζει οθόνη 

/07/2017 
 

στον αριθμό μέλους 2 υπάρχει διαγραμμένη λόγω διαζυγίου η 

γου. Η κα Μαυροπούλου ως δεύτερη σύζυγος θα 

θα μεταφερθεί σε αυτή τη μερίδα. 

η συνέχεια θα περιγραφεί η διαδικασία μεταφοράς της μερίδας της συζύγου στην 

οικογενειακή μερίδα του συζύγου. 

της συζύγου κας Μαυροπούλου η οποία βρίσκεται στη μερίδα 

και πατάμε το εικονίδιο για άνοιγμα της συγκεκριμένης μερίδας.

Εμφανίζεται η φόρμα με τα στοιχεία της μερίδας και από πάνω οι επιλογές με τις ενέργειες 

Επιλέγουμε “Μεταφορά”. 

Το σύστημα εμφανίζει οθόνη επιλογής τύπου γεγονότος 

Σελίδα 2 

 

διαγραμμένη λόγω διαζυγίου η 

δεύτερη σύζυγος θα πάρει τον 

μερίδας της συζύγου στην 

της συζύγου κας Μαυροπούλου η οποία βρίσκεται στη μερίδα 

και πατάμε το εικονίδιο για άνοιγμα της συγκεκριμένης μερίδας. 

 

Εμφανίζεται η φόρμα με τα στοιχεία της μερίδας και από πάνω οι επιλογές με τις ενέργειες 
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στην οποία επιλέγουμε "Αλλαγές μερίδας εντός ιδίου ΟΤΑ

του γάμου, την οποία τσεκάρουμε 

 

 

 

Βήμα 6. 

Το σύστημα εμφανίζει ένα οδηγό. Στ

στοιχεία του δημότη και πατάμε 

διαδικασίας. 

 

/07/2017 
 

με "Αλλαγές μερίδας εντός ιδίου ΟΤΑ" και εμφανίζεται η Εκκρεμότητα 

τσεκάρουμε και στη συνέχεια επιλέγουμε "Επιβεβαίωση".

ένα οδηγό. Στην καρτέλα  «Στοιχεία Δημότη» εμφανίζονται

πατάμε “Επόμενο” για τη μετάβαση στην επόμενη φάση της 

Σελίδα 3 

 

εμφανίζεται η Εκκρεμότητα 

και στη συνέχεια επιλέγουμε "Επιβεβαίωση". 

 

ία Δημότη» εμφανίζονται τα πλήρη 

για τη μετάβαση στην επόμενη φάση της 
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Βήμα 7. 

Στην καρτέλα “Στοιχεία Μεταφοράς” συμπληρώνονται τα πεδία που φαίνονται στην 

παρακάτω εικόνα. Η εγγραφή μεταφέρεται στη μερίδα του συζύγου γι’ αυτό τσεκάρουμε  

το πεδίο “Υπάρχουσα” και καταχωρούμε τον αριθμό της μερίδας στο αντίστοιχο πεδίο. 

Αφού συμπληρωθούν τα απαραίτητα πεδία πατάμε “Επόμενο”. 
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Βήμα 8. 

Στην καρτέλα “Επιλογή Δημοτών

δηλαδή η κα Μαυροπούλου

της στη μερίδα προορισμού 44061 και στη συνέχεια πατάμε 

 

/07/2017 
 

Επιλογή Δημοτών” επιλέγεται από τη μερίδα προέλευσης το μέλος 

δηλαδή η κα Μαυροπούλου Χριστίνα, όπως φαίνεται στον κόκκινο κύκλο, για την μεταφορά 

μερίδα προορισμού 44061 και στη συνέχεια πατάμε “Επόμενο”. 

 

Σελίδα 5 

το μέλος 12769/3, 

για την μεταφορά 
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Βήμα 9. 

Στην καρτέλα “Εξειδικευμένα Στοιχεία

αριθμό 3 και στο “ Μέλος Συζ/Συμβ

Στη συνέχεια πατάμε “Επόμενο

Βήμα 10. 

Στην καρτέλα  “Επιβεβαίωση

όταν θα μεταφερθεί στη νέα μερίδα και επιβεβαιώνουμε πατώντας 

 

 

Στη συνέχεια εμφανίζεται η

Μαυροπούλου. 

 

Πάνω από την εγγραφή 

πλαίσιο) καθώς και ενδεχόμενες επισημάνσεις που αφορού

Επίσης, εμφανίζεται το μήνυμα « 

συζύγου/συμβιούντα αλλά δεν έχει στοιχεία γάμου ή συμφώνου»

/07/2017 
 

Εξειδικευμένα Στοιχεία” πρέπει να συμπληρώσουμε στο πεδίο 

Συζ/Συμβ” τον αριθμό 1 όπως φαίνεται στην παρακάτω εικό

Επόμενο”. 

Επιβεβαίωση” βλέπουμε πως θα είναι τα στοιχεία της μερίδας της συζύγου 

μεταφερθεί στη νέα μερίδα και επιβεβαιώνουμε πατώντας “Τέλος”

Στη συνέχεια εμφανίζεται η εγγραφή 44061/3 που είναι η νέα μερίδα της κας 

 εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς αποθήκευσης

πλαίσιο) καθώς και ενδεχόμενες επισημάνσεις που αφορούν τη μερίδα (στο μπλε πλαίσιο).

Επίσης, εμφανίζεται το μήνυμα « Ο δημότης έχει συμπληρωμένο το μέλος 

συζύγου/συμβιούντα αλλά δεν έχει στοιχεία γάμου ή συμφώνου» 

Σελίδα 6 

ουμε στο πεδίο “Μέλος” τον 

όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

βλέπουμε πως θα είναι τα στοιχεία της μερίδας της συζύγου 

”. 

 

εγγραφή 44061/3 που είναι η νέα μερίδα της κας 

 

αποθήκευσης (στο πράσινο 

ν τη μερίδα (στο μπλε πλαίσιο). 

Ο δημότης έχει συμπληρωμένο το μέλος 
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Η εγγραφή προέλευσης της 2
ης

 συζύγου διαγράφεται και οριστικοποιείται. 

 

 

 

Βήμα 11. 

Στη νέα μερίδα της συζύγου,  προκειμένου να ενημερώσουμε τη μερίδα με τα στοιχεία 

γάμου, επιλέγουμε “Επεξεργασία” και Τύπος Γεγονότος: Μεταβολή Στοιχείων Γάμου 

 

 

 

και στη συνέχεια πατάμε “+ Προσθήκη Γάμου” 
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Για να συνδέσουμε τη μερίδα με τη Λ.Π. Γάμου εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη, 

στην οποία πατάμε πάνω στο εικονίδιο  (Συνδεδεμένη Λ.Π Γάμου). Εμφανίζεται 

η οθόνη που μας προτείνει την ληξιαρχική πράξη γάμου που αναφέρεται στα 2 

μέλη της μερίδας. Την επιλέγουμε και πατάμε "Επιβεβαίωση" για να τη 

συνδέσουμε και να εισαχθούν αυτόματα τα στοιχεία της πράξης στη μερίδα. 

 

ή 

 

       πρέπει να την αναζητήσουμε πατώντας το εικονίδιο με το φακό. 

 

 

 

Εμφανίζεται η φόρμα αναζήτησης όπου συμπληρώνουμε τα στοιχεία της ΛΠ και πατάμε 

“Ανάκτηση”. 

 

 

 

Όταν εμφανιστεί η ΛΠ στα αποτελέσματα την επιλέγουμε πατώντας επάνω στην εγγραφή 

και στη συνέχεια πατάμε “Επιβεβαίωση”. 
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Το σύστημα καταχωρεί αυτόματα τα στοιχεία στην μερίδα. 

 

 

 

Ανοίγουμε την καρτέλα εκκρεμότητες για τη διεκπεραίωση της εκκρεμότητας του γάμου. 

 

 

 

Τέλος, στην καρτέλα Ιστορικό ενημερώνουμε την κατάσταση της ενέργειας “Μεταβολή 

στοιχείων γάμου”. 
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Συμπληρώνουμε τα στοιχεία για την οριστικοποίηση του γεγονότος. 

 

 

  

 

Στο τέλος πατάμε “Αποθήκευση” για να αποθηκευτούν οι μεταβολές στην εγγραφή του 

μέλους 3. 

 

 

Στη μερίδα του συζύγου παρατηρούμε ότι έχουν ενημερωθεί αυτόματα τα στοιχεία γάμου 

στην καρτέλα “Γάμος”. 
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Επιλέγουμε την καρτέλα “Εκκρεμότητες” για να διεκπεραιώσουμε την εκκρεμότητα του 

γάμου στο σύζυγο. 

 

 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εμφανίζεται το ανάλογο μήνυμα. 

 

 

 

 

 


