Μεταδηµότευση (Σύνθετη)
[Μερίδα µε κανονικά, διαγραµµένα και ενδεικτικά µέλη όπου δεν
µεταδηµοτεύουν όλοι]
Σενάριο
Ο κ. Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος που είναι δηµότης ως αρχικό µέλος µερίδας του
∆ήµου Αγίας Βαρβάρας, επιθυµεί να µεταδηµοτεύσει στο ∆ήµο Κορυδαλλού. Ο κ.
Παπαδόπουλος είναι παντρεµένος µε την κ. Παπαδηµητρίου Αικατερίνη η οποία είναι
δηµότης του ∆ήµου Θήρας και έχουν 2 τέκνα. Ο κ. Παπαδόπουλος έχει πάρει διαζύγιο
από την πρώτη του σύζυγο κ. Αντωνίου Κωνσταντίνα µε την οποία έχει επίσης 2
ενήλικα τέκνα, ένα εκ των οποίων είχε µεταδηµοτεύσει στο παρελθόν.
Ο κ. Παπαδόπουλος προσέρχεται στο ∆ήµο προορισµού, δηλαδή στο ∆ήµο
Κορυδαλλού, µε τα κατάλληλα δικαιολογητικά (εκδίδεται απόφαση µεταδηµότευσης)
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 που ανοίγει ακριβώς από κάτω επιλέγουµε «∆ηµοτολόγιο» και
«Εγγραφές ∆ηµοτολογίου».

Βήµα 2. Εµφανίζεται η φόρµα αναζήτησης

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

στην οποία επιλέγουµε "Μεταδηµότευση" και στη συνέχεια "Επιβεβαίωση".
Βήµα 4. Το σύστηµα εµφανίζει έναν οδηγό µε τα βήµατα που πρέπει να
ακολουθήσουµε για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας. Για τη µετάβαση µεταξύ των
βηµάτων χρησιµοποιούµε τα κουµπιά "Προηγούµενο" και "Επόµενο".

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".
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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".

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. Στην προκειµένη περίπτωση
επειδή υπάρχουν ενήλικα τέκνα του κ. Παπαδόπουλου θα πρέπει να επιλέξουµε όλα
τα µέλη της µερίδας, προσδιορίζοντας όµως στο επόµενο βήµα ποια θα εγγραφούν
ενδεικτικά και ποια κανονικά. Για την επιλογή όλων των µελών πατάµε για ευκολία το
κουµπί «επιλογής όλων των εγγραφών» που φαίνεται µε κόκκινο στην παρακάτω
εικόνα, και στη συνέχεια πατάµε "Επόµενο".
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Βήµα 9. Στην επόµενη καρτέλα συµπληρώνουµε τα εξειδικευµένα στοιχεία της
µερίδας προορισµού. Συγκεκριµένα:
- Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος (Αρχικό Μέλος): Για το αρχικό µέλος που
είναι και αυτό που προκαλεί τη µεταδηµότευση, συµπληρώνουµε ως µέλος το
1, ως είδος Εγγραφής «Κανονική», ως Ιδιότητα Μέλους «Αρχικό µέλος
µερίδας» και ως Τρόπο Κτήσης δηµοτικότητας επιλέγουµε αυτόν που
επιθυµούµε π.χ. «µεταδηµότευση λόγω διετούς κατοικίας». Τέλος
συµπληρώνουµε την ηµεροµηνία κτήσης ∆ηµοτικότητας.
- Αντωνίου Κωνσταντίνα (1η σύζυγος – ∆ιαγραµµένη λόγω διαζυγίου):
Η κ. Αντωνίου ήταν ήδη διαγραµµένη λόγω διαζυγίου στη µερίδα προέλευσης,
συνεπώς στη νέα µερίδα θα µεταφερθεί ως ενδεικτική διαγραµµένη. Για το
λόγο αυτό στο µέλος συµπληρώνουµε το 2, στο είδος εγγραφής επιλέγουµε
«Ενδεικτική», στην ιδιότητα µέλους «1η/ος σύζυγος» και στο Μέλος
Συζύγου/Συµβιούντα συµπληρώνουµε 1 που αντιστοιχεί στον πρώην σύζυγό
της.
- Παπαδοπούλου Ελευθερία (1ο τέκνο του κ. Παπαδόπουλου µε την κ.
Αντωνίου): Επειδή πρόκειται για ενήλικο τέκνο δε θα µεταφερθεί κανονικά
στη νέα µερίδα, αλλά ενδεικτικά. Συνεπώς στο µέλος συµπληρώνουµε το 3,
στο είδος εγγραφής επιλέγουµε «Ενδεικτική», στην ιδιότητα µέλους «1ο
τέκνο» και στα πεδία Μέλος Πατέρα/Μητέρας συµπληρώνουµε τις τιµές 1 και
2 αντίστοιχα που αντιστοιχούν στα µέλη των γονιών του.
- Παπαδόπουλος Νικόλαος (2ο τέκνο του κ. Παπαδόπουλου µε την κ.
Αντωνίου): Επειδή πρόκειται για ενήλικο τέκνο που έτσι και αλλιώς είναι
διαγραµµένο από την µερίδα προέλευσης λόγω µεταδηµότευσης, δε θα
µεταφερθεί κανονικά στη νέα µερίδα, αλλά ενδεικτικά. Συνεπώς στο µέλος
συµπληρώνουµε το 4, στο είδος εγγραφής επιλέγουµε «Ενδεικτική», στην
ιδιότητα µέλους «2ο τέκνο» και στα πεδία Μέλος Πατέρα/Μητέρας
συµπληρώνουµε τις τιµές 1 και 2 αντίστοιχα που αντιστοιχούν στα µέλη των
γονιών του.
- Παπαδηµητρίου Αικατερίνη (2η σύζυγος - Ενδεικτική): Η κ.
Παπαδηµητρίου είναι η 2η σύζυγος του κ. Παπαδόπουλου η οποία είναι
εγγεγραµµένη κανονικά στο ∆ήµο Θήρας. Εφόσον λοιπόν στη µερίδα
προέλευσης ήταν ενδεικτική εγγραφή, µεταφέρεται επίσης ως ενδεικτική στη
νέα µερίδα. Για το λόγο αυτό στο µέλος συµπληρώνουµε το 5, στο είδος
εγγραφής επιλέγουµε «Ενδεικτική», στην ιδιότητα µέλους «2η/ος σύζυγος»
και στο Μέλος Συζύγου/Συµβιούντα συµπληρώνουµε 1 που αντιστοιχεί στον
σύζυγό της.
- Παπαδόπουλος Χρήστος (3ο τέκνο του κ. Παπαδόπουλου και 1ο µε
την κ. Παπαδηµητρίου): Επειδή πρόκειται για ανήλικο τέκνο για το οποίο
έχει προσδιοριστεί από τους γονείς του ότι θα έχει τη δηµοτικότητα του
πατέρα του, θα µεταφερθεί κανονικά στη νέα µερίδα. Συνεπώς στο µέλος
συµπληρώνουµε το 6, στο είδος εγγραφής επιλέγουµε «Κανονική», στην
ιδιότητα µέλους «3ο τέκνο», στον τρόπο κτήσης δηµοτικότητας «Λόγω
µεταδηµότευσης του γονέα» και στα πεδία Μέλος Πατέρα/Μητέρας
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-

συµπληρώνουµε τις τιµές 1 και 5 αντίστοιχα που αντιστοιχούν στα µέλη των
γονιών του.
Παπαδοπούλου Ελένη (4ο τέκνο του κ. Παπαδόπουλου και 2ο µε την
κ. Παπαδηµητρίου): Επειδή πρόκειται για ανήλικο τέκνο για το οποίο έχει
προσδιοριστεί από τους γονείς του ότι θα έχει τη δηµοτικότητα του πατέρα
του, θα µεταφερθεί κανονικά στη νέα µερίδα. Συνεπώς στο µέλος
συµπληρώνουµε το 7, στο είδος εγγραφής επιλέγουµε «Κανονική», στην
ιδιότητα µέλους «4ο τέκνο», στον τρόπο κτήσης δηµοτικότητας «Λόγω
µεταδηµότευσης του γονέα» και στα πεδία Μέλος Πατέρα/Μητέρας
συµπληρώνουµε τις τιµές 1 και 5 αντίστοιχα που αντιστοιχούν στα µέλη των
γονιών του.

Επισηµαίνεται ότι όταν ένας από τους γονείς µεταδηµοτεύει, οι γονείς
προσδιορίζουν µε αµετάκλητη δήλωσή τους στο δήµαρχο, απ’ όπου
µεταδηµοτεύει, τη δηµοτικότητα των ανηλίκων τέκνων τους. Αν για
οποιοδήποτε λόγο δε γίνει η παραπάνω δήλωση, τα ανήλικα τέκνα που έχουν
τη δηµοτικότητα αυτού που µεταδηµοτεύει ακολουθούν τη νέα δηµοτικότητά
του, αν όµως δεν την έχουν, διατηρούν τη δηµοτικότητά τους.
Αφού συµπληρώσουµε την καρτέλα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, πατάµε το
κουµπί «Επόµενο».
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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.

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.
Επιλέγοντας την καρτέλα Μερίδα µπορούµε να δούµε τη νέα µερίδα όπως έχει
διαµορφωθεί.
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Το σύστηµα έχει πραγµατοποιήσει αυτόµατα όλες τις απαραίτητες διαγραφές λόγω
µεταδηµότευσης στον δήµο προέλευσης (∆. Αγίας Βαρβάρας), όπως φαίνεται στην
παρακάτω εικόνα. Συγκεκριµένα, ο κ. Παπαδόπουλος που ήταν αρχικό µέλος, όσο
και τα 2 ανήλικα τέκνα που µεταδηµότευσαν µαζί µε τον πατέρα, διεγράφησαν. Από
την άλλη, το 1ο τέκνο, η κ. Παπαδοπούλου Ελευθερία έχει µείνει το µοναδικό
κανονικό µέλος στη µερίδα, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει µη-διαγραµµένη και η
ενδεικτική εγγραφή της 2ης συζύγου.
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