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Αλλαγή (µεταφορά) µερίδας εντός ιδίου ΟΤΑ 

Σενάριο 

Η Παπαδοπούλου Θεώνη προσέρχεται στο Δήμο που είναι εγγεγραμμένη στην 

οικογενειακή μερίδα των γονιών της ως πρώτο τέκνο, για να ζητήσει την μεταφορά της σε  

νέα μερίδα στον ίδιο δήμο λόγω απόκτησης τέκνου εκτός γάμου. Στο σενάριο αυτό θα 

παρουσιάσουμε μόνο την διαδικασία αλλαγής μερίδας. Το τέκνο θα πρέπει να 

τακτοποιηθεί στη νέα μερίδα ακολουθώντας ξεχωριστή διαδικασία. 

 

Εκτέλεση Σεναρίου 

 

Βήμα 1. Επιλέγουμε το εικονίδιο του Δημοτολογίου 

 

 

 

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

«Δημοτολόγιο»  

 

 

 

και στη συνέχεια «Εγγραφές Δημοτολογίου». 
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Βήμα 2. Εμφανίζεται η φόρμα αναζήτησης 

 

 

 

Όσο περισσότερα στοιχεία καταχωρήσουμε στη φόρμα αναζήτησης τόσο πιο στοχευμένη 

θα είναι η αναζήτηση. Αν γνωρίζουμε τα στοιχεία της μερίδας του δημοτολογίου (αρ. 

μερίδας και αρ. μέλους) τα συμπληρώνουμε στα αντίστοιχα πεδία και επιλέγουμε το 

κουμπί ‘Ανάκτηση’ για την εμφάνιση της εγγραφής. 

 

 

 

Βήμα 3. Στη φόρμα ‘Αποτελέσματα’ όπου εμφανίζεται η ζητούμενη εγγραφή επιλέγουμε το 

μπλε εικονίδιο στη στήλη ‘Ενέργειες’ για να εμφανιστεί η καρτέλα του Δημότη.  

 

 

 

Βήμα 4. Επιλέγουμε το κουμπί ‘Μεταφορά’ που βρίσκεται πάνω από την καρτέλα του 

δημότη, για να ξεκινήσει η διαδικασία της μεταφοράς στη νέα μερίδα. 
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Εμφανίζεται η φόρμα επιλογής τύπου γεγονότος όπου επιλέγουμε ‘Αλλαγές μερίδας εντός 

ιδίου ΟΤΑ’ 

 

 

 

Στη συνέχεια επιλέγουμε το κουμπί ‘Επιβεβαίωση’ 

 

 

Βήμα 5. Εμφανίζεται ο οδηγός μεταφοράς. Στο πρώτο βήμα εμφανίζονται τα ‘Στοιχεία 

Δημότη’ για επιβεβαίωση. Επιλέγουμε το κουμπί ‘Επόμενο’ για τη μετάβαση στο επόμενο 

βήμα. 
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Βήμα 6. Στη επόμενη οθόνη (‘Στοιχεία Μεταφοράς’) το σύστημα μας προτείνει ως αριθμό 

μερίδας τον αμέσως επόμενο διαθέσιμο αριθμό του δημοτολογίου μας. Συμπληρώνουμε 

στην περιοχή ‘Στοιχεία μερίδας’ ως ‘Ιδιότητα Μέλους’ το Αρχικό μέλος μερίδας.  

 

Σημείωση: Αν επιθυμούμε την αλλαγή μερίδας εντός ιδίου ΟΤΑ σε υπάρχουσα μερίδα, τότε 

επιλέγουμε την ένδειξη «Υπάρχουσα» και στον αριθμό μερίδας συμπληρώνουμε την 

επιθυμητή μερίδα προορισμού. Σε αυτή τη περίπτωση η «Ιδιότητα Μέλους» θα είναι 

διαφορετική από Αρχικό μέλος μερίδας. 

 

Στην περιοχή ‘Στοιχεία Διαγραφής’ συμπληρώνουμε τα στοιχεία της απόφασης διαγραφής. 

Επίσης επιλέγουμε από τη λίστα την κατάλληλη Αιτία Διαγραφής για τη μερίδα 

προέλευσης. 

 

 

 

Πατάμε «Επόμενο». 
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Βήμα 7. Στην επόμενη οθόνη «Επιλογή Δημοτών» εμφανίζονται όλες οι εγγραφές της 

οικογενειακής μερίδας για την επιλογή των μελών που θα μεταφερθούν στη νέα μερίδα. 

Επιλέγουμε μόνο την εγγραφή της Παπαδοπούλου Θεώνης στην πρώτη στήλη αριστερά και 

στη συνέχεια πατάμε το κουμπί ‘Επόμενο’ για τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο. 

 

 

 

Βήμα 8. Στο τέταρτο βήμα συμπληρώνονται ‘Εξειδικευμένα Στοιχεία’ όπως ο αρ. μέλους στη  

νέα μερίδα, το ‘Είδος Εγγραφής’ και επιλέγεται το κουμπί ‘Επόμενο’. 

 

 

Βήμα 9. Στο τελευταίο βήμα εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα στοιχεία της μερίδας 

προέλευσης και της νέας μερίδας μετά τη μεταφορά, με τα τελευταία να εμφανίζονται με 

έντονη γραφή, καθώς και τα επωνυμικά στοιχεία, για λόγους επιβεβαίωσης. 

 

 

Εφόσον διαπιστωθεί η ορθότητα όλων των δεδομένων της κίνησης, πατάμε το κουμπί 

"Τέλος" και η διαδικασία ολοκληρώνεται. 

 

 

 

Αν δεν υπάρχουν λάθη, η νέα μερίδα πλέον έχει δημιουργηθεί και οριστικοποιηθεί. Η 

μερίδα προέλευσης έχει διαγραφεί λόγω της αλλαγής μερίδας εντός ιδίου ΟΤΑ (με τα 

κατάλληλα στοιχεία διαγραφής που εισάγαμε κατά την παραπάνω διαδικασία) και έχει 

οριστικοποιηθεί.  
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