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Παλαιό διαζύγιο µε µεταφορά τέκνων λόγω επιµέλειας 

Σενάριο 

Ο υπάλληλος του ∆ηµοτολογίου Αρταίων καλείται να τακτοποιήσει δηµοτολογικά ένα 

διαζύγιο που είχε συµβεί πριν την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Μητρώου 

Πολιτών (άρα δεν υπάρχει εκκρεµότητα) και να µεταφέρει τα τέκνα του ζευγαριού 

λόγω επιµέλειας.  

 

Εκτέλεση Σεναρίου 

Βήµα 1. Αναζήτηση της µερίδας 

 

 Επιλέγουµε το εικονίδιο του ∆ηµοτολογίου. 

 
 

Πατάµε  "Εγγραφές ∆ηµοτολογίου"  

 
 

Βήµα 2. Εµφανίζεται η φόρµα Αναζήτησης ∆ηµότη 

 

Εκτελούµε την κατάλληλη αναζήτηση και εµφανίζεται στον Πίνακα Αποτελεσµάτων η 

µερίδα που µας ενδιαφέρει. 

 
 

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

«Άνοιγµα» , ώστε να µεταβούµε στην καρτέλα της συζύγου. Υπενθυµίζουµε ότι η 

λύση γάµου (διαζύγιο) γίνεται από το συζυγικό µέλος της µερίδας. 

 

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

µεταφερθεί σε νέα µερίδα εντός του ∆ήµου. 
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Πατάµε το εικονίδιο "Μεταφορά". 

 
 

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

ιδίου ΟΤΑ λόγω διαζυγίου" και πατάµε "Επιβεβαίωση". 

 

 
 

Στη συνέχεια, ακολουθούµε τα βήµατα του οδηγού µεταφοράς πατώντας το κουµπί 

«Επόµενο». Εάν επιθυµούµε να κινηθούµε σε κάποιο από τα προηγούµενα βήµατα 

πατάµε «Προηγούµενο». 

 

Στην καρτέλα «Στοιχεία ∆ηµότη» επιβεβαιώνουµε ότι έχουµε επιλέξει τον σωστό 

δηµότη (τη σύζυγο) και πατάµε «Επόµενο». 
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Στην καρτέλα «Στοιχεία Μεταφοράς» επιλέγουµε στην ιδιότητα µέλους: «Αρχικό 

Μέλος» και συµπληρώνουµε αριθµό απόφασης, όργανο και τις ηµεροµηνίες 

απόφασης, διαγραφής και συµβάντος. Πατάµε «Επόµενο». 

 

 
 

Στην καρτέλα «Επιλογή ∆ηµοτών» επιλέγουµε όλη την οικογένεια από τη µερίδα 

προέλευσης, καθώς θέλουµε στη νέα µερίδα να µεταφέρουµε ενδεικτικά τον πρώην 

σύζυγο και κανονικά τα τέκνα της οικογένειας λόγω µεταφοράς επιµέλειας. Η επιλογή 

γίνεται είτε σε κάθε γραµµή πατώντας το  στην πρώτη στήλη, είτε πατώντας το  

στην γραµµή των τίτλων. 

 
Πατάµε «Επόµενο». 

  

Στην καρτέλα «Εξειδικευµένα Στοιχεία» συµπληρώνουµε τα απαραίτητα στοιχεία για 

κάθε µέλος. Αναλυτικά: 

 

Ο πρώην σύζυγος µεταφέρεται στο µέλος 2 της νέας µερίδας ως «Ενδεικτική 

Έλληνα» και ιδιότητα µέλους «1η/ος σύζυγος». Στο πεδίο Μέλος Συζ/Συµβ. βάζουµε 

την τιµή 1. 
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Η πρώην σύζυγος που µεταφέρεται σε νέα µερίδα ως αρχικό µέλος, εισάγεται στο 

µέλος «1». 

 

 
 

Τα παιδιά της οικογένειας εισάγονται στα µέλη 3 και 4 ως κανονικές εγγραφές, µε 

ιδιότητες µέλους 1ο και 2ο τέκνο αντίστοιχα και αιτία διαγραφής από την 

προηγούµενη µερίδα «Μεταφορά λόγω επιµέλειας». Στο µέλος πατέρα και µητέρας 

συµπληρώνουµε τους αντίστοιχους αριθµούς µελών. 

 
 

Σε περίπτωση που τα τέκνα δεν µεταφέρονταν µε τη µητέρα λόγω αλλαγής 

επιµέλειας, τότε στον οδηγό µεταφοράς θα τα δηλώναµε ως ενδεικτικές 

εγγραφές στο βήµα αυτό και απλά θα συνδέαµε πάλι µε τα µέλη 

πατέρα/µητέρας, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 
Πατάµε «Επόµενο». 
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Στην καρτέλα «Επιβεβαίωση» επιβεβαιώνουµε τα στοιχεία που θα περαστούν στη νέα 

µερίδα και τα στοιχεία διαγραφής της προηγούµενης µερίδας, και πατάµε το πράσινο 

κουµπί «Τέλος». 

 

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

γίνει Αρχικό Μέλος.  

 
 

Βήµα 5: Από την υποκαρτέλα «Μερίδα» του αρχικού µέλους βλέπουµε ότι στη νέα 

µερίδα έχει δηµιουργηθεί ενδεικτική εγγραφή του πρώην συζύγου, αυτόµατα 

διαγραµµένη λόγω διαζυγίου. Επίσης έχουν δηµιουργηθεί και οι κανονικές εγγραφές 

των τέκνων λόγω µεταφοράς επιµέλειας. 

 

 
 

Στα στοιχεία γάµου του νέου αρχικού µέλους βλέπουµε ότι έχει δηλωθεί αυτόµατα η 

λύση του γάµου. 
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Βήµα 6: Επιστρέφοντας στην εγγραφή προέλευσης της συζύγου, βλέπουµε ότι είναι 

πλέον αυτόµατα διαγραµµένη µε αιτία διαγραφής «∆ιαζύγιο». Η κίνηση είναι επίσης 

και οριστικοποιηµένη. 

 

 
 

Επίσης στα στοιχεία γάµου της εγγραφής προέλευσης της συζύγου βλέπουµε ότι 

πλέον έχει λυθεί ο γάµος. 
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Βήµα 7: 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.  

 
 

 

 
 

Βήµα 8: Τέλος, από την υποκαρτέλα «Μερίδα» του αρχικού µέλους της µερίδας 

προέλευσης, βλέπουµε τη µορφή της αρχικής µερίδας. Παρατηρούµε ότι η σύζυγος 

φαίνεται ως διαγραµµένη λόγω διαζυγίου και τα παιδιά ως διαγραµµένα λόγω 

µεταφοράς επιµέλειας. 

 

 


