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Βάπτιση Τέκνου - Ονοµατοδοσία 

Σενάριο 

Ο υπάλληλος του ∆ηµοτολογίου Αρταίων ελέγχει για εκκρεµότητες Βάπτισης και 

Ονοµατοδοσίας και προχωρά στην δηµοτολογική τακτοποίηση των µεταβολών 

αυτών. 

 

Εκτέλεση Σεναρίου 

Βήµα 1. Αναζήτηση εκκρεµοτήτων 

 

Επιλέγουµε το εικονίδιο του ∆ηµοτολογίου. 

 
 

Πατάµε  "Εκκρεµότητες ". 

 
 

Βήµα 2. Εµφανίζεται η φόρµα Αναζήτησης Εκκρεµοτήτων 

Εκτελούµε την κατάλληλη αναζήτηση και εµφανίζονται στον Πίνακα Αποτελεσµάτων 

οι εκκρεµότητες Βάπτισης. 

 

 
 

Αντίστοιχα εκτελούµε τη κατάλληλη αναζήτηση για τις εκκρεµότητες Ονοµατοδοσίας. 
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Παρατηρούµε ότι και οι δύο εκκρεµότητες αφορούν στον ίδιο πολίτη και στην ίδια 

µερίδα.  

 

Βήµα 3. Μπορούµε να ξεκινήσουµε τη διεκπεραίωση από όποια από τις δύο 

εκκρεµότητες επιθυµούµε. Επιλέγουµε να ξεκινήσουµε µε την εκκρεµότητα 

ονοµατοδοσίας οπότε πατάµε το κουµπί «Άνοιγµα»  που βρίσκεται στην ίδια 

γραµµή και ανοίγει νέο παράθυρο «Επεξεργασία Εκκρεµότητας». 

 

Από την οθόνη αυτή µπορούµε να ανοίξουµε και να δούµε/εκτυπώσουµε τη 

συγκεκριµένη ληξιαρχική πράξη γέννησης µε τις µεταβολές της βάπτισης και της 

ονοµατοδοσίας (κουµπί ). 

Πατάµε στο εικονίδιο  που µας οδηγεί στην εγγραφή προορισµού (Άνοιγµα 

εγγραφής) στην Καρτέλα ∆ηµότη.  

 
 

Βήµα 4. Στην  καρτέλα του δηµότη 31866/3 πατάµε το κουµπί «Επεξεργασία». 
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Στην οθόνη που εµφανίζεται, επιλέγουµε τύπο γεγονότος «Μεταβολή Προσωπικών 

Στοιχείων», επιλέγουµε τις εκκρεµότητες Βάπτισης Τέκνου και Ονοµατοδοσίας και 

πατάµε επιβεβαίωση. 

  

 
 

Βήµα 5. Στο σηµείο αυτό θα µπορούσαµε να πληκτρολογήσουµε τις µεταβολές της 

ΛΠ στα κατάλληλα πεδία. Όµως έχουµε τη δυνατότητα να εισάγουµε τις αλλαγές 

κατευθείαν από τα πεδία των εκκρεµοτήτων.  

 

Για τον λόγο αυτό πάµε στην υποκαρτέλα «Εκκρεµότητες». Πατάµε πάνω στη 

Βάπτιση Τέκνου. Στο δεξί µέρος της οθόνης, στην καρτέλα «Αλλαγές Πεδίων», 

εµφανίζονται τα πεδία που πρέπει να ενηµερωθούν λόγω της συγκεκριµένης 

εκκρεµότητας. Πατάµε  δίπλα από κάθε πεδίο για να επιλέξουµε τη µεταφορά της 

αλλαγής στην Καρτέλα ∆ηµότη. Στο τέλος πατάµε «Εφαρµογή Αλλαγών». 
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Το σύστηµα µας ενηµερώνει ότι έχει γίνει αλλαγή στα 2 πεδία που ζητήσαµε. 

 

 
 

Οµοίως, επιλέγουµε την εκκρεµότητα ονοµατοδοσίας. Στο δεξί µέρος της οθόνης, 

στην καρτέλα «Αλλαγές Πεδίων», εµφανίζονται τα πεδία που πρέπει να ενηµερωθούν 

λόγω της συγκεκριµένης εκκρεµότητας. Πατάµε  δίπλα από κάθε πεδίο για να 

επιλέξουµε τη µεταφορά της αλλαγής στην Καρτέλα ∆ηµότη. Στο τέλος πατάµε 

«Εφαρµογή Αλλαγών». 

 
 

Το σύστηµα µας ενηµερώνει ότι έχει γίνει αλλαγή στα 2 πεδία που ζητήσαµε. 

 

 
 

Παρατηρούµε ότι η Καρτέλα ∆ηµότη έχει ενηµερωθεί µε όλες τις µεταβολές από τις 

εκκρεµότητες. 
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Τέλος πατάµε το πλήκτρο «Αποθήκευση».  

 

 
 

Η µερίδα έχει πλέον µεταβληθεί σύµφωνα µε τις εκκρεµότητες.  

 

 

Βήµα 6. Στη συνέχεια πάµε στην καρτέλα «Ιστορικό» και οριστικοποιούµε τη κίνηση 

πατώντας το . 

 

Υπενθυµίζουµε ότι επιλέγοντας τον τύπο γεγονότος «Μεταβολή Προσωπικών 

στοιχείων» στο δεξί µέρος της οθόνης βλέπουµε τα πεδία που µεταβλήθηκαν µε τη 

συγκεκριµένη κίνηση. 
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Βήµα 7. Τέλος µεταβαίνοντας στην υποκαρτέλα Εκκρεµότητες, παρατηρούµε ότι και 

οι δύο εκκρεµότητες είναι διεκπεραιωµένες. Για να τις δούµε επιλέγουµε Κατάσταση 

«∆ιεκπεραιωµένη» και το πλήκτρο «Ανανέωση». 

 

 
 


