Βοηθητικό Εγχειρίδιο Έναρξης Λειτουργίας
Υποσυστήματος Ληξιαρχείου
(Τόμος/Έτος Έναρξης – διαχείριση Χειρόγραφων
ειρόγραφων ΛΠ –
Εκτ
Εκτυπωτικά
Εκθέσεων)
Α) Ληξιαρχείο – Ορισμός Τόμου Έναρξης στο Μητρώο Πολιτών
Κατά την έναρξη λειτουργίας στο υποσύστημα Ληξιαρχείου, ανά ξεχωριστό Βιβλίο ΛΠ
(Γέννησης, Γάμου, ΣΣ, Θανάτου, Έκθεσης) και κατά την καταχώρηση της πρώτης ΛΠ θα
ζητηθεί από τον χρήστη να ορίσει τον Τόμο Έναρξης του Βιβλίου. Ο τόμος έναρξης στο
Μητρώο Πολιτών είναι ο επόμενος από αυτόν που έχει καταχωρισθεί στο Βιβλίο των
χειρόγραφων ΛΠ που συντάχθηκαν κατά το διάστημα 16.01.2018 έως και 21.01.2018 (σε
περίπτωση που δεν δημιουργήθηκε χειρόγραφο βιβλίο θα είναι ο επόμενος του τελευταίου
τόμου του ΠΣΛΗΠ). Αν ανοίχτηκε βιβλίο, είτε καταχωρίστηκαν σε αυτό Πράξεις είτε όχι
(μηδέν πράξεις), υφίσταται τόμος ο οποίος πρέπει να κλείσει. Για παράδειγμα, αν ο τόμος
στο χειρόγραφο βιβλίο των ΛΠ γέννησης ήταν ο τόμος δύο (2),
), τότε ο τόμος έναρξης στο
Μητρώο
ώο Πολιτών πρέπει να ορισθεί στον αριθμό τρία (3).
Στην επιλογή καταχώρισης της πρώτης Ληξιαρχικής Πράξης ανά Βιβλίο (Γέννησης, Γάμου,
Συμφώνου Συμβίωσης, Θανάτου και Έκθεσης), θα εμφανιστεί το παρακάτω αναδυόμενο
παράθυρο που θα προτρέπει
τρέπει τον χρήστη να εισάγει τον αριθμό τόμου έναρξης για τον
συγκεκριμένο τύπο πράξης. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να εισάγει τον Τόμο και στους
άλλους τύπους Ληξιαρχικών Πράξεων.

Αν ΔΕΝ καθοριστεί ο τόμος έναρξης, ο χρήστης δεν θα έχει την δυνατότητα να αποθηκεύσει
ληξιαρχικές πράξειςς και θα ενημερωθεί με κατάλληλο μήνυμα σφάλματος. Η αρίθμηση των
νέων ληξιαρχικών πράξεων, θα ξεκινά με Αριθμό: 1, ενώ ο Τόμος θα είναι ο τόμος έναρξης
που έχει οριστεί προηγουμένως.

Ληξιαρχείο – ΟρισμόςΈτο
ΟρισμόςΈτου
Έτους Πράξης στο Μητρώο Πολιτών
Το έτος της ληξιαρχικής πράξης είναι αυτόματα συμπληρωμένο πεδίο του συστήματος και
ορισμένο στο τρέχον έτος (2018),
(2018), εφόσον έχουν προηγηθεί ΛΠ που καταχωρίσθηκαν εντός
του 2018.. Επομένως αν για το ληξιαρχείο του χρήστη είχε ήδη καταχωρηθεί ληξιαρχική
πράξη για
ια το τρέχον έτος (2018), τότε η νέα πράξη, που θα συνταχθεί, θα έχει
προκαθορισμένο το Έτος: 2018 στο σύστημα.
Στην περίπτωση που για το τρέχον έτος δεν έχει καταχωρισθεί άλλη ληξιαρχική πράξη, τότε
ο χρήστης θα πρέπει να αλλάξει το έτος πράξης και να ορίσει το τρέχον (2018).
Συγκεκριμένα, στην καρτέλα δήλωσης της πράξης και δίπλα στο πεδίο Έτος θα υπάρχει το
εικονίδιο Αλλαγή Έτους, όπως φαίνεται παρακάτω.
παρακάτω

Β) Ληξιαρχείο – Καταχώριση Χειρόγραφη
Χειρόγραφης Ληξιαρχικής Πράξης
Στο νέο πληροφοριακό σύστημα, θα πρέπει να καταχωρηθούν οι χειρόγραφες ληξιαρχικές
πράξεις που καταγράφηκαν το διάστημα 16.01.2018
16
έως και 21.01.2018. Αντίγραφα όμως
θα δίνονται μόνο από το Βιβλίο στο οποίο έχει υπογράψει ο Ληξίαρχος και ο Δηλών.
Ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να προσδιορίσει τον Αριθμό και τον Τόμο της
χειρόγραφηςς ληξιαρχικής πράξης,
πράξης βάσει του χειρόγραφου βιβλίου του, επιλέγοντας το
εικονίδιο Καταχώρηση αριθμού χειρόγραφης πράξης, όπως φαίνεται παρακάτω.

Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυροστο
παράθυρο
οποίο πρέπει να δηλωθεί ο Αριθμός και ο
Τόμος της πράξης και πατώντας Επιβεβαίωση, θα αποθηκευτεί η επιλογή του χρήστη.
Προσοχή:Ο Τόμος ανά χειρόγραφο Βιβλίο ΛΠ στο Μητρώο Πολιτών,
Πολιτών ορίζεται αυστηρά ως ο
τόμος του χειρόγραφου βιβλίου ο οποίος είναι πάντα προγενέστερος του Τόμου Έναρξης
στο Μητρώο Πολιτών.. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα μπορούν να καταχωρηθούν οι
χειρόγραφες ληξιαρχικές πράξεις, διότι από την εφαρμογή υπάρχει ο περιορισμός: Ο τόμος
της χειρόγραφης πρέπει να είναι προγενέστερος
προγε
του τόμου έναρξης.

Μετά τον προσδιορισμό του αριθμού και του Τόμου της χειρόγραφης,
χειρόγραφης ο χρήστης θα
καταχωρίσει και τα υπόλοιπα πεδία της ληξιαρχικής πράξης και μετά την αποθήκευση της,
η πράξη θα έχει την ένδειξη ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ.

Οι χειρόγραφες Ληξιαρχικές Πράξεις μπορούν να περαστούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή
χωρίς να υπάρχει περιορισμός στη σειρά καταχώρησής τους και χωρίς να εμποδίζεται η
τρέχουσα εργασία των χρηστών.
χρηστών Προτείνεται η καταχώρηση να γίνει σε δεύτερο χρόνο ή
εκτός ωραρίου
ραρίου εξυπηρέτησης κοινού,
κοινού το αργότερο όμως μέχρι 2 Φεβρουαρίου 2018.
2018
Επιπλέον, μετά την αποθήκευση της χειρόγραφης ληξιαρχικής πράξης, δίνεται η
δυνατότητα στο χρήστη να επισυνάψει την πρωτότυπη (σαρωμένη) ΛΠ από το χειρόγραφο
βιβλίο του, επιλέγοντας Ανέβασμα
έβασμα εικόνας χειρόγραφης
χειρόγραφ πράξης. Αυτό θα γίνει αργότερα
κατόπιν οδηγιών του ΥΠΕΣ αναφορικά με τις προδιαγραφές σάρωσης.

Με την επισύναψη,
ψη, ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα της προβολής του ηλεκτρονικού
αρχείου, επιλέγοντας το εικονίδιο που βρίσκεται δίπλα από τον αριθμό της πράξης, όπως
φαίνεται παρακάτω.

Γ) Ληξιαρχείο – Εκτυπωτικά Εκθέσεων
Μέχρι νεώτερης ενημέρωσης και έως ότου ολοκληρωθεί η υλοποίηση των εκτυπωτικών
των εκθέσεων, σε όλες τις περιπτώσεις των Εκθέσεων, ο χρήστης θα πρέπει να καταχωρεί
το κείμενο της έκθεσης στο πεδίο «Κείμενο Έκθεσης», το οποίο και θα τυπώνεται στο
τελικά παραγόμενο εκτυπωτικό της έκθεσης που θα υπογράφεται, θα βιβλιοδετείται και
δεν θα χρειάζεται πλέον να αποστέλλεται στο αρμόδιο Ληξιαρχείο μέσω fax ή
ταχυδρομείου.

