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∆ιαζύγιο 

Σενάριο 

Ο υπάλληλος του ∆ηµοτολογίου Αγ. Βαρβάρας ελέγχει στις εκκρεµότητες και 

διαπιστώνει ότι έχει εισαχθεί Λύση Γάµου (∆ιαζύγιο), οπότε και καλείται να 

διαχειριστεί την Εκκρεµότητα. 

 

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 Λύσης Γάµου. 

 
 

Βήµα 3. Επιλέγουµε την εγγραφή που αφορά το 2ο µέλος, πατάµε το σύµβολο 

«Άνοιγµα»  που βρίσκεται στην ίδια γραµµή και ανοίγει το παράθυρο 

«Επεξεργασία Εκκρεµότητας».  
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Κατόπιν, δίπλα από το πεδίο "Εγγραφή προορισµού" πατάµε το εικονίδιο  για να 

µεταβούµε στην εγγραφή δηµοτολογίου του δεύτερου µέλους. 

 
 

Υπενθυµίζουµε στο σηµείο αυτό, ότι τόσο ο Γάµος όσο και η Λύση/Ακύρωσή του 

γίνονται πάντα από το µέλος συζύγου της µερίδας και όχι από το αρχικό µέλος. 

 

 

Βήµα 4. Με τη λύση του γάµου, το δεύτερο µέλος της κοινής µερίδας πρέπει να 

µεταφερθεί σε νέα µερίδα εντός του ∆ήµου. 

 

Πατάµε το εικονίδιο "Μεταφορά". 

 
 

Στην οθόνη που εµφανίζεται επιλέγουµε στον τύπο γεγονότος "Αλλαγή Μερίδας εντός 

ιδίου ΟΤΑ λόγω διαζυγίου", επιλέγουµε την σχετική εκκρεµότητα και πατάµε 

"Επιβεβαίωση". 
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Στη συνέχεια, ακολουθούµε τα βήµατα συµπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία στις 

καρτέλες και πατώντας «Επόµενο» (µπορούµε, εάν το επιθυµούµε, να κινηθούµε σε 

κάποιο από τα προηγούµενα βήµατα πατώντας «Προηγούµενο»): 

 

«Στοιχεία ∆ηµότη» 

 
 

«Στοιχεία Μεταφοράς»: επιλέγουµε στην ιδιότητα µέλους: «Αρχικό Μέλος» και 

συµπληρώνουµε αριθµό απόφασης, όργανο και τις ηµεροµηνίες απόφασης, 

διαγραφής και συµβάντος. 

 
 

«Επιλογή ∆ηµοτών»: Επιλέγουµε το 2ο µέλος της µερίδας προέλευσης.  
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«Εξειδικευµένα Στοιχεία»: Συµπληρώνουµε τον αριθµό «1» στο πεδίο «Μέλος». 

 
 

«Επιβεβαίωση»: βλέπουµε τα στοιχεία που θα περαστούν στη νέα µερίδα, και πατάµε 

το πράσινο κουµπί «Τέλος». 

 
∆ηµιουργείται η νέα µερίδα όπου το 2ο µέλος της µερίδας προέλευσης, έχει πλέον 

γίνει Αρχικό Μέλος. 

 
 

Η εγγραφή προέλευσης του µεταφερόµενου µέλους βλέπουµε ότι είναι πλέον 

διαγραµµένη µε αιτία διαγραφής «∆ιαζύγιο». Η εκκρεµότητα διαζυγίου είναι 

διεκπεραιωµένη. 
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Βήµα 5: Πηγαίνοντας στο Αρχικό Μέλος της µερίδας προέλευσης, διαπιστώνουµε ότι 

µε την κίνηση µεταφοράς του δεύτερου µέλους λόγω διαζυγίου έχει ολοκληρωθεί και 

οριστικοποιηθεί αυτόµατα η λύση γάµου.  
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Παρόλα αυτά, η εκκρεµότητα της Λύσης Γάµου συνεχίζει να παρουσιάζεται και πρέπει 

να διεκπεραιωθεί. 

 

Στην υποκαρτέλα «Εκκρεµότητες» πατώντας το πράσινο κουµπί  και στη συνέχεια 

το κουµπί «Επιβεβαίωση» διεκπεραιώνουµε τη Λύση γάµου για το Αρχικό Μέλος της 

µερίδας προέλευσης. 
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Πλέον η εκκρεµότητα έχει τακτοποιηθεί και δεν εµφανίζεται εάν πάµε στην καρτέλα 

«Εκκρεµότητες». 

 
 


