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Σύμφωνο συμβίωσης 

Σενάριο 

Ο κύριος Καραγιάννης Νικόλαος που είναι δημότης Αλίμου (στην πατρική του μερίδα), 

συνάπτει σύμφωνο συμβίωσης με την κυρία Θανοπούλου Ελένη η οποία είναι δημότης του 

Δήμου Αθηναίων και δεν επιθυμεί μεταδημότευση. Το Σ.Σ έχει καταχωρηθεί στο ληξιαρχείο 

Γλυφάδας. Η διαδικασία που ακολουθεί περιγράφει τις κινήσεις που πρέπει να κάνει ο 

υπάλληλος του Δήμου Αλίμου για να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες που προκύπτουν στο 

δημοτολόγιο μετά τη σύναψη του συγκεκριμένου συμφώνου. 

Εκτέλεση Σεναρίου 

1. Επιλέγουμε το εικονίδιο του Δημοτολογίου. 

 

Πατάμε  "Εκκρεμότητες "  

 

και εμφανίζεται η φόρμα αναζήτησης των εκκρεμοτήτων. Στο πεδίο "Κατάσταση" 

επιλέγουμε "Σε εκκρεμότητα" και πατάμε ανάκτηση.  

 

 

Εμφανίζονται όλες οι εκκρεμότητες για το δήμο Αλίμου.  

 

 

Πατάμε πάνω στην εγγραφή που μας ενδιαφέρει, και εμφανίζονται τα στοιχεία της 

συγκεκριμένης εκκρεμότητας. 
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Από την εγγραφή προορισμού πατάμε το σύμβολο που μας μεταφέρει αυτόματα στη 

μερίδα (καρτέλα δημότη). 

Ανοίγοντας την καρτέλα του δημότη παρατηρούμε ότι εμφανίζεται και η αντίστοιχη 

εκκρεμότητα πάνω από το αντίστοιχο εικονίδιο. 

 

Καθώς ο δημότης μας βρίσκεται στην πατρική του μερίδα, πρέπει να τον μεταφέρουμε σε 

νέα μερίδα. Πατάμε λοιπόν στο εικονίδιο "Μεταφορά" και επιλέγουμε το "Αλλαγή μερίδας 

εντός ιδίου ΟΤΑ" στο μενού που εμφανίζεται.  Το σύστημα εμφανίζει την αντίστοιχη 

εκκρεμότητα την οποία επιλέγουμε και πατάμε το κουμπί επιβεβαίωση. 

 

 

Εμφανίζεται κατόπιν  ο οδηγός με τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για να 

ολοκληρωθεί η αλλαγή μερίδας εντός ιδίου ΟΤΑ. 
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Με τα εικονίδια "Προηγούμενο", "Επόμενο" μπορούμε να μετακινούμαστε στα βήματα του 

οδηγού. 

 

Στο 2o βήμα "Στοιχεία Μεταφοράς", ως ιδιότητα μέλους επιλέγουμε το "Αρχικό μέλος 

μερίδας" και στην Αιτία Διαγραφής το "Σύμφωνο Συμβίωσης". Συμπληρώνουμε επίσης την 

απόφαση Δημάρχου και τις  αντίστοιχες ημερομηνίες, και επιλέγουμε "Επόμενο".  

 

 

 

 

Στο επόμενο βήμα (3) Επιλογή Δημοτών, επιλέγουμε τον δημότη που πρόκειται να 

μεταφέρουμε στη νέα μερίδα και πατάμε "Επόμενο". 
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Στο βήμα 4 επιλέγουμε ως είδος εγγραφής το "Κανονική" και ιδιότητα μέλους "Αρχικό 

μέλος μερίδας" και «Μέλος» 1 και πατάμε επόμενο. 

 

 

 

Στο 5ο βήμα "Επιβεβαίωση"  βλέπουμε μία επισκόπηση των στοιχείων. Με λευκό φόντο 

παρουσιάζεται η προηγούμενη κατάσταση του δημότη και με πορτοκαλί η νέα κατάσταση. 

Πατάμε το εικονίδιο "Τέλος". 

 

Εφόσον η διαδικασία είναι επιτυχής, εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη που μας ενημερώνει 

για την αποθήκευση της νέας εγγραφής. 
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Όπως βλέπουμε οι εκκρεμότητες έχουν γίνει "0". 

Το επόμενο βήμα είναι να προσθέσουμε τη συμβία του κ. Καραγιάννη στην μερίδα του, ως 

ενδεικτική εγγραφή, καθώς αυτή είναι δημότης δήμου Αθηναίων και δεν επιθυμεί να 

μεταδημοτεύσει.  

Πατάμε το εικονίδιο "Νέο Μέλος" από την καρτέλα του κ. Καραγιάννη. 

 

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε "Εισαγωγή νέας Εγγραφής". 

 

Επιλέγουμε "Ναι" στην παρότρυνση για αντιγραφή των στοιχείων κατοικίας από το αρχικό 

μέλος της μερίδας. 

 

Στη φόρμα εισαγωγής νέας εγγραφής που εμφανίζεται, επιλέγουμε αρχικά ως ιδιότητα 

Μέλους "1ος Συμβιών" και  ως είδος εγγραφής "Ενδεικτική".  
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Έπειτα, στο πεδίο "Μέλος Συζ/ Συμβ", πατάμε τον μεγεθυντικό φακό και εμφανίζεται ένα 

παράθυρο με την εγγραφή του κ. Καραγιάννη την οποία επιλέγουμε. 

 

 

Κατόπιν, στο πεδίο "Πολίτης" πατάμε τον μεγεθυντικό φακό για να κάνουμε αναζήτηση του 

πολίτη από το Μητρώο Πολιτών, ώστε να μην χρειαστεί να εισάγουμε χειροκίνητα όλα τα 

στοιχεία της κας Θανοπούλου. 

Στη φόρμα αναζήτησης πολίτη συμπληρώνουμε τα στοιχεία  της κας Θανοπούλου και 

πατάμε ανάκτηση για να εμφανιστεί η εγγραφή της. Έπειτα επιλέγουμε την εγγραφή και 

πατάμε «Επιβεβαίωση». 

 

 

Βλέπουμε ότι στη φόρμα της νέας εγγραφής έχουν μεταφερθεί αυτόματα τα στοιχεία της 

κας Θανοπούλου από την κανονική της εγγραφή στο Δήμο Αθηναίων. Πατάμε 

"Αποθήκευση". 

 

Οδηγούμαστε στην παρακάτω οθόνη η οποία, στο πράσινο πλαίσιο, μας ενημερώνει  ότι η 

διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ενώ στο μπλε πλαίσιο μας παρουσιάζει τυχόν 

επισημάνσεις που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη κίνηση εισαγωγής. 
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Το σύστημα επίσης μας ενημερώνει στο κίτρινο πλαίσιο ότι δεν έχουμε ακόμα εισάγει τα 

στοιχεία του συμφώνου συμβίωσης. Στην οθόνη που βρισκόμαστε (στο μέλος 2  με ιδιότητα 

1
ος

 Συμβιών) πατάμε το εικονίδιο "Επεξεργασία", επιλέγουμε "Μεταβολή στοιχείων 

Συμφώνου Συμβίωσης"  και πατάμε "Επιβεβαίωση". 

 

 

 

 

Στην οθόνη που εμφανίζεται, επιλέγουμε τη δεύτερη υποκαρτέλα "Σ.Σ." και πατάμε το 

εικονίδιο "Προσθήκη Συμφώνου". 
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Εμφανίζεται η ακόλουθη φόρμα, στην οποία πατάμε πάνω στο εικονίδιο  (Συνδεδεμένη 

Λ.Π Συμφώνου).  

 

 

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη που μας προτείνει την ληξιαρχική πράξη συμφώνου 

συμβίωσης 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. 

 

 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία πατάμε το εικονίδιο "Αποθήκευση". 
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Το σύστημα μας ενημερώνει για την επιτυχή αποθήκευση της μεταβολής. 

 

Κατόπιν, για να οριστικοποιήσουμε τη μεταβολή, πάμε στην καρτέλα ιστορικό, και πατάμε 

το εικονίδιο  στην αντίστοιχη εγγραφή. 

 

Στο παράθυρο που εμφανίζεται ζητείται ο αριθμός απόφασης. Συμπληρώνουμε τα στοιχεία 

της απόφασης και πατάμε επιβεβαίωση. 
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Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα επιβεβαίωσης. 

 

Μεταβαίνοντας στην καρτέλα του κου Καραγιάννη, παρατηρούμε ότι με την 

οριστικοποίηση του Συμφώνου συμβίωσης για την κα Θανοπούλου, αυτόματα εκτελείται 

και οριστικοποιείται (με τα ίδια στοιχεία απόφασης) η αντίστοιχη κίνηση μεταβολής 

στοιχείων συμφώνου συμβίωσης και για τον κύριο Καραγιάννη. 

 


