Μεταδηµότευση (Απλή)
[Μερίδα µε ένα δηµότη σε νέα µερίδα άλλου ∆ήµου]
Σενάριο
Ο κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος που είναι δηµότης ως αρχικό και µοναδικό µέλος
µερίδας του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας, επιθυµεί να µεταδηµοτεύσει στο ∆ήµο
Κορυδαλλού. Για το λόγο αυτό προσέρχεται στο ∆ήµο προορισµού, δηλαδή στο ∆ήµο
Κορυδαλλού, µε τα κατάλληλα δικαιολογητικά και ο υπάλληλος δηµοτολογίου εκτελεί
τα παρακάτω βήµατα µέσω της εφαρµογής του Μητρώου Πολιτών.
Εκτέλεση Σεναρίου
Βήµα 1. Επιλέγουµε το εικονίδιο του ∆ηµοτολογίου

και από το µενού του δηµοτολογίου που ανοίγει ακριβώς από κάτω επιλέγουµε
«∆ηµοτολόγιο» και «Εγγραφές ∆ηµοτολογίου».

Βήµα 2. Εµφανίζεται η φόρµα αναζήτησης

όπου επιλέγουµε το κουµπί "Μεταδηµότευση".
Βήµα 3. Το σύστηµα εµφανίζει οθόνη επιλογής τύπου γεγονότος

στην οποία επιλέγουµε "Μεταδηµότευση" και στη συνέχεια "Επιβεβαίωση".
Βήµα 4. Το σύστηµα εµφανίζει οθόνη µε τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσουµε
για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας. Για τη µετάβαση µεταξύ των βηµάτων
χρησιµοποιούµε τα κουµπιά "Προηγούµενο" και "Επόµενο".
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Βήµα 5. Το πρώτο βήµα της διαδικασίας είναι η καρτέλα "Αναζήτηση ∆ηµότη" στην
οποία µπορούµε να αναζητήσουµε τον δηµότη είτε µε βάση "Προσωπικά Στοιχεία"
είτε µε "Στοιχεία Μερίδας". Συµπληρώνουµε τη φόρµα αναζήτησης και πατάµε το
κουµπί "Ανάκτηση".

Ανάλογα µε τα κριτήρια που έχουµε συµπληρώσει, το σύστηµα εµφανίζει τους
δηµότες που τα πληρούν.
Εναλλακτικά η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση τα "Στοιχεία Μερίδας".

Όποιον τρόπο και αν ακολουθήσουµε, επιλέγουµε την εγγραφή που αντιστοιχεί στο
δηµότη που αναζητούµε και πατάµε το κουµπί "Επόµενο".
Βήµα 6. Στη δεύτερη καρτέλα γίνεται µία επισκόπηση των στοιχείων του δηµότη για
λόγους επιβεβαίωσης και εφόσον η επιλογή είναι σωστή πατάµε το κουµπί "Επόµενο".

Τελευταία Ενηµέρωση: 10/7/2017

Βήµα 7. Στην επόµενη καρτέλα συµπληρώνουµε τα στοιχεία µεταδηµότευσης και
καθορίζουµε τα στοιχεία της µερίδας προορισµού καθώς και τα στοιχεία της
απόφασης µεταδηµότευσης.

Το σύστηµα επιλέγει αυτόµατα τον επόµενο διαθέσιµο αριθµό µερίδας, ο οποίος
όµως θα οριστικοποιηθεί στο τελευταίο βήµα καθώς υπάρχει περίπτωση µέχρι να
ολοκληρωθεί η τρέχουσα διαδικασία µεταδηµότευσης, κάποιος άλλος υπάλληλος του
δηµοτολογίου να αποδώσει το συγκεκριµένο αριθµό µέσω άλλης ενέργειας.
Στη συνέχεια επιλέγουµε ως ιδιότητα µέλους "Αρχικό µέλος µερίδας",
συµπληρώνουµε τον αριθµό, το όργανο και την ηµεροµηνία απόφασης και πατάµε
"Επόµενο".
Βήµα 8. Στην επόµενη καρτέλα εµφανίζονται οι δηµότες της µερίδας προέλευσης
από όπου επιλέγουµε αυτούς που θα µεταδηµοτεύσουν. Εν προκειµένω, επιλέγουµε
το µοναδικό µέλος της µερίδας και πατάµε "Επόµενο".

Βήµα 9. Στην επόµενη καρτέλα συµπληρώνουµε τα εξειδικευµένα στοιχεία της
µερίδας προορισµού. Στο είδος εγγραφής επιλέγουµε "κανονική", στον τρόπο κτήσης
δηµοτικότητας επιλέγουµε αυτόν που επιθυµούµε π.χ. «µεταδηµότευση λόγω διετούς
κατοικίας», συµπληρώνουµε την ηµεροµηνία κτήσης ∆ηµοτικότητας και πατάµε
"Επόµενο".

Βήµα 10. Στην τελευταία καρτέλα εµφανίζονται συγκεντρωτικά τα στοιχεία της
µερίδας του δήµου προέλευσης και της µερίδας µετά τη µεταδηµότευση
(προορισµού) µε τα τελευταία να εµφανίζονται µε έντονη γραφή, καθώς και τα
επωνυµικά στοιχεία για λόγους επιβεβαίωσης.
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Εφόσον διαπιστωθεί η ορθότητα όλων των δεδοµένων της κίνησης, πατάµε το
κουµπί "Τέλος" και η διαδικασία ολοκληρώνεται.
Εάν διαπιστωθούν ελλείψεις ή λάθη στα δεδοµένα που έχουν εισαχθεί, εµφανίζονται
στο σηµείο αυτό τα κατάλληλα µηνύµατα λάθους και η διαδικασία σταµατά. Όταν
ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις πατάµε εκ’ νέου το κουµπί
«Τέλος».
Στην οθόνη εµφανίζεται µήνυµα επιτυχούς ολοκλήρωσης (στο πράσινο πλαίσιο)
καθώς και ενδεχόµενες επισηµάνσεις που αφορούν τη µερίδα (στο µπλε πλαίσιο).

Η µερίδα έχει πλέον εισαχθεί στον ∆ήµο προορισµού και έχει οριστικοποιηθεί. Η
µερίδα του δήµου προέλευσης έχει διαγραφεί λόγω µεταδηµότευσης.
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