Διαδικασία δημιουργίας Πίνακα Εγγύτερων Συγγενών στο
Μητρώο Πολιτών
Ο αρμόδιος χρήστης του δημοτολογίου για να δημιουργήσει πίνακα Εγγυτέρων
Συγγενών, προβάλει την καρτέλα του δημότη που έχει αποβιώσει. Αρχικά, καταχωρεί τα
στοιχεία θανάτου του, καθώς η Αιτία Διαγραφής – Θάνατος, όπως επίσης και το επιλεγμένο
Απεβίωσε, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να εμφανιστεί το εικονίδιο
Συγγενείς Θανόντα

.

Αμέσως μετά την επιλογή του εικονιδίου, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα στην
περίπτωση μόνο που ο θανών δεν έχει συμπληρωμένο ΑΜΚΑ.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να περάσει τον ΑΜΚΑ του θανόντα από το εικονίδιο
Επεξεργασία

και επιλέγοντας στη συνέχεια ως Τύπο Γεγονότος την

Ενημέρωση ΑΜΚΑ.

Κατόπιν, ο χρήστης καταχωρεί τον ΑΜΚΑ του θανόντα με την προβλεπόμενη διαδικασία,
δηλ. είτε επιλέγει την Εύρεση ΑΜΚΑ με βάση τα προσωπικά στοιχεία και στη συνέχεια
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πατάει Σωστό Αποτέλεσμα, είτε το καταχωρεί χειροκίνητα και κάνει Έλεγχο του ΑΜΚΑ και
στη συνέχεια αποθηκεύει την εγγραφή.

Μετά την ενημέρωση της εγγραφής με τον ΑΜΚΑ, ο χρήστης επιλέγει το εικονίδιο
Συγγενείς Θανόντα και εμφανίζονται τα παρακάτω στοιχεία.

Αρχικά, εμφανίζονται επιγραμματικά τα στοιχεία του θανόντα, Επώνυμο, Όνομα και
Πατρώνυμο, ο αριθμός μερίδας/ μέλους,καθώς επίσης η ημερομηνία γέννησης και θανάτου
του. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται όλα τα μέλη της μερίδας του και ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα να επιλέξει όλα ή μερικά από τα μέλη της μερίδας του, προκειμένου να
αρχικοποιήσει τους συγγενείς1 για να εκδώσει στη συνέχεια το πιστοποιητικό Εγγυτέρων
Συγγενών.2
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Ο χρήστης μπορεί με το εικονίδιο Επιλογή όλων
να επιλέξει αυτόματα όλα
τα μέλη της μερίδας του, διαφορετικά τσεκάρει τα μέλη που απαιτούνται.
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Μελλοντική Υλοποίηση
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Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποκρύψει

τα μέλη της μερίδας αν

αυτό τον διευκολύνει στη διαδικασία και να τα επανεμφανίσει,αν επιθυμεί, με το
αντίστοιχο εικονίδιο
Μετά

την

.
επιλογή

των

μελών,

ο

χρήστης

επιλέγει

το

εικονίδιο

και το σύστημα αρχικοποιεί τα μέλητης μερίδας του
θανόντα.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προβάλει τα στοιχεία του κάθε μέλους,
επιλέγοντας το βελάκι της αντίστοιχης εγγραφής.3

Τα πεδία της εγγραφής εμφανίζονται όλα ανενεργά εκτός από τοΕίδος Συγγένειας
του μέλους, το οποίο είναι το μόνο πεδίο πουέχει τη δυνατότητα να αλλάξειστην
περίπτωση που έχει καταχωρηθεί λάθος (εάν απαιτείται οποιαδήποτε αλλαγή και
επιστροφή στη μερίδα, τότε ο χρήστης επιλέγει το αντίστοιχο εικονίδιο

).
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Επιπλέον, μπορεί να προβάλει αναλυτικά τα στοιχεία της εγγραφής επιλέγοντας το αντίστοιχο

εικονίδιο Προβολή όλων

.
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Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να αφαιρέσει την εκάστοτε εγγραφή συγγενών με το
αντίστοιχο εικονίδιο

, εάν το συγκεκριμένο μέλος θα πρέπει αφαιρεθεί εν τέλει

από το πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών.
Ο χρήστης έχει επίσης τη δυνατότητα να προσθέσει έναν συγγενή του θανόντα που
δεν ανήκει στη συγκεκριμένη μερίδα, με το αντίστοιχο εικονίδιο

.

Εμφανίζεται η ακόλουθη καρτέλα και αρχικά επιλέγεταιτο Είδος Συγγένειας και κατόπιν
αναζητάταιο συγγενής από το αρχείο Πολιτών.Εάν πρόκειται για συγγενή ο οποίος δεν
υπάρχει στο Μητρώο Πολιτών, ο χρήστης καταχωρεί τα στοιχεία του χωρίς σύνδεση με
Πολίτη.

Στη συνέχεια, ο χρήστης αποθηκεύει

αντίστοιχο μήνυμα επιβεβαίωσης

τις αλλαγές και βγαίνει το

.

Κατόπιν, εφόσον όλες οι απαιτούμενες ενέργειες ολοκληρωθούν, ο χρήστης
Οριστικοποιεί τις εγγραφές

και μετά την επιβεβαίωση της ενέργειας στο

ακόλουθο μήνυμα, ολοκληρώνεται η διαδικασία.
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Το σύστημα παρέχει επίσης τη δυνατότητα της Ανάκλησης της αρχικοποίησης των
εγγραφών, στην εξαιρετική περίπτωση που έχει γίνει κάποιο λάθος στη διαδικασία.
Μέσω αυτής του δίνεται η δυνατότητα να επεξεργαστεί τις εγγραφές των συγγενών που
έχει δημιουργήσει ενώ σε δεύτερο χρόνο η επιλογή της Ανάκλησης θα διαγράφει και το
πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί.
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