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Γέννηση τέκνου εντός γάµου 

Σενάριο 

Ο υπάλληλος του ∆ηµοτολογίου Αρταίων ελέγχει στις εκκρεµότητες και διαπιστώνει 

ότι έχει εισαχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης τέκνου εντός γάµου. Και οι δύο γονείς 

είναι δηµότες του ∆ήµου Αρταίων. 

 

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 Γέννησης τέκνου εντός γάµου. 

 

Παρατηρούµε ότι εµφανίζονται 2 εκκρεµότητες µε αναφορά στον ίδιο πολίτη 

(Προκοπίου), την ίδια ΛΠ Γέννησης και εγγραφή προορισµού τα δύο µέλη της ίδιας 

µερίδας. Αυτό συµβαίνει γιατί το σύστηµα αποστέλλει εκκρεµότητα γέννησης τέκνου 

και στους δύο γονείς (στις κανονικές εγγραφές τους). Εφόσον και οι δύο είναι 

δηµότες του ∆ήµου Αρταίων, βλέπουµε µια εκκρεµότητα για καθέναν από αυτούς. 

 

 
 

Βήµα 3. Μπορούµε να διαχειριστούµε τη γέννηση τέκνου από οποιαδήποτε από τις 2 

εγγραφές (τον πατέρα ή τη µητέρα). Επιλέγουµε να τη διαχειριστούµε από την 
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εγγραφή του πατέρα (31866/2). 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 του τέκνου (κουµπί ). 

Πατάµε στο εικονίδιο  που µας οδηγεί στην εγγραφή προορισµού (Άνοιγµα 

εγγραφής) στην Καρτέλα ∆ηµότη.  

 
 

Βήµα 4. Στην  καρτέλα του δηµότη 31866/2 πατάµε το κουµπί «Νέο Μέλος». 

 
 

Στην οθόνη που εµφανίζεται, επιλέγουµε τύπο γεγονότος «Εισαγωγή Νέας 

Εγγραφης», επιλέγουµε την εκκρεµότητα γέννησης τέκνου και πατάµε επιβεβαίωση. 
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Βήµα 5. Στα στοιχεία Εισαγωγής Εγγραφής βλέπουµε ότι έχει αυτόµατα αποδοθεί ο 

ίδιος αριθµός µερίδας και ο αµέσως επόµενος διαθέσιµος αριθµός µέλους για τη νέα 

εγγραφή. Συµπληρώνουµε την Ιδιότητα Μέλους, το Είδος Εγγραφής, επιλέγουµε το 

µέλος πατέρα και µητέρας και συµπληρώνουµε τα στοιχεία δηµοτικότητας (τρόπος 

κτήσης, ηµεροµηνίες, αποφάσεις, κλπ). 

 

Παρατηρούµε ότι το επώνυµο, η ένδειξη Ανευ Κύριου Ονόµατος και τα επωνυµικά 

στοιχεία πατρός/µητρός έχουν αυτόµατα εισαχθεί από το σύστηµα και δεν χρειάζεται 

να τα πληκτρολογήσουµε. 

 

Επίσης έχουν εισαχθεί αυτόµατα τα στοιχεία της ΛΠ Γέννησης και έχει συνδεθεί η 

συγκεκριµένη Ληξιαρχική Πράξη. 

 

 
 

Πηγαίνουµε στις υποκαρτέλες Ιθαγένεια και Εκλογικά και συµπληρώνουµε τα 

απαραίτητα στοιχεία. 

 
 

 
 

Τέλος πατάµε το πλήκτρο «Αποθήκευση».  
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Το νέο µέλος έχει πλέον εισαχθεί στη µερίδα. 

 
 

Βήµα 6. Στη συνέχεια πάµε στην καρτέλα «Ιστορικό» και παρατηρούµε ότι η κίνηση 

της εισαγωγής νέας εγγραφής είναι αυτόµατα οριστικοποιηµένη. 

 

 
 

Βήµα 7. Μεταβαίνοντας στο µέλος 31866/2, από το οποίο ξεκινήσαµε την κίνηση 

εισαγωγής νέου µέλους, παρατηρούµε ότι η αντίστοιχη εκκρεµότητα έχει αυτόµατα 

διεκπεραιωθεί. 

 

 
 

Βήµα 8. Μεταβαίνουµε και στο αρχικό µέλος (είτε από την υποκαρτέλα «Μερίδα» 

είτε από την δεύτερη εκκρεµότητα του Βήµατος 2) και βλέπουµε ότι στο µέλος αυτό 

η εκκρεµότητα γέννησης τέκνου παραµένει. 
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Εφόσον όµως έχουµε ήδη διαχειριστεί τη γέννηση από το µέλος του πατέρα, 

επιλέγουµε απλώς το για να διεκπεραιώσουµε και την εκκρεµότητα αυτή. 


