ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Η νέα λειτουργικότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης στο ΠΣΜΗΠΟΛ αφορά στις προσαρμογές του
Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώο Πολιτών ώστε να είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση
στοιχείων για τις περιπτώσεις μεταβολών (Δημοτολόγια, Ληξιαρχεία) κατ’ άρθρο 6 και 15 του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκε ξεχωριστή δομή μέσω της οποίας Ληξίαρχοι και Δημοτολόγοι
δύνανται να αναζητούν στοιχεία αστικής και δημοτικής κατάστασης των προσώπων (πολίτες) που
συμμετέχουν σε μια δημοτολογική εγγραφή ή σε μια ληξιαρχική πράξη.
Η δομή αυτή εμφανίζεται στο ευρετήριο κάτω από τις ενότητες Ληξιαρχείο και Πολίτες. Μέσω
αυτής ο χρήστης μπορεί να διαλέξει την επιλογή «Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση», προκειμένου να
ανοίξει τη σχετική καρτέλα και να εκτελέσει μια νέα υπόθεση αυτεπάγγελτης αναζήτησης ή να
ανοίξει και να προβάλει τα στοιχεία μιας προυπάρχουσας.
Έχουν οριστεί τρείς (3) διαφορετικές ομάδες δεδομένων προς διάθεση στον τελικό χρήστη, ήτοι:


Στοιχεία Πολίτη



Στοιχεία Ληξιαρχικής Πράξης



Στοιχεία Δημοτολογικής εγγραφής

Ειδικότερα :
 Ευρετήριο εγγραφών αυτεπάγγελτης αναζήτησης
Μέσα από την οθόνη του ευρετηρίου αυτεπάγγελτων αναζητήσεων ο χρήστης μπορεί να
καθορίσει ως κριτήρια τον τύπο της αναζήτησης και εύρος ημερομηνιών, προκειμένου να
αναζητήσει προηγούμενες υποθέσεις αυτεπάγγελτης αναζήτησης. Στη συνέχεια μπορεί είτε να
ανοίξει προς προβολή μια προηγούμενη υπόθεση αυτεπάγγελτης αναζήτησης είτε να εκκινήσει μια
νέα.

Εικόνα 1: Ευρετήριο αυτεπάγγελτων αναζητήσεων

 Καταχώρηση νέας αυτεπάγγελτης αναζήτησης
Ο χρήστης μπορεί να εκκινήσει τη διαδικασία νέας αυτεπάγγελτης αναζήτησης επιλέγοντας το
αντίστοιχο κουμπί που βρίσκεται πάνω από τα κριτήρια αναζήτησης. Πατώντας ο χρήστης πάνω
στο κουμπί εμφανίζεται στην οθόνη του αναδυόμενο παράθυρο στο οποίο πρέπει να καταχωρήσει
τα βασικά στοιχεία που αφορούν την αναζήτηση. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να επιλέξει το είδος
της αυτεπάγγελτης αναζήτησης που θέλει να εκτελέσει, μια περιγραφή καθώς και τα βασικά
στοιχεία του προσώπου το οποίο αφορά η αυτεπάγγελτη αναζήτηση. Η λίστα των τύπων
αυτεπάγγελτης αναζήτησης που εμφανίζεται εξαρτάται από το αν ο χρήστης σχετίζεται με
δημοτολόγιο ή/και με ληξιαρχείο.

Εικόνα 2: Καταχώρηση νέας αυτεπάγγελτης αναζήτησης

Αφού καταχωρήσει τα σχετικά στοιχεία και πατήσει το κουμπί της επιβεβαίωσης, το σύστημα
αποθηκεύει τη νέα εγγραφή αυτεπάγγελτης αναζήτησης και εμφανίζει στο χρήστη το ευρετήριο
των στοιχείων του προσώπου, συμπληρωμένο με τα στοιχεία που είχε δώσει στο προηγούμενο
βήμα. Εκεί επιλέγοντας το κουμπί Αναζήτηση, το σύστημα εμφανίζει όλα τα σχετικά αποτελέσματα,
σύμφωνα με τον εντοπισμό σχετικών εγγραφών σε εγγραφές πολιτών, εγγραφές δημοτολογίου
και ληξιαρχικές πράξεις.
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Εικόνα 3: Ευρετήριο στοιχείων προσώπου

Πιο αναλυτικά, το σύστημα εκτελεί αναζήτηση για τα στοιχεία του προσώπου που δίνονται στα
φίλτρα και προσπαθεί να εντοπίσει καρτέλες σε εγγραφές πολιτών, εγγραφές δημοτολογίου και
ληξιαρχικές πράξεις. Από τις εγγραφές δημοτολογίου και τις ληξιαρχικές πράξεις που θα εντοπίσει
θα εξαιρέσει τις εγγραφές που έχουν συνδεδεμένο πολίτη και η εγγραφή του πολίτη έχει έρθει ως
αποτέλεσμα στο ευρετήριο. Στα αποτελέσματα θα μείνουν εγγραφές δημοτολογίου και
ληξιαρχικές πράξεις που είτε δεν έχουν συνδεδεμένο πολίτη στα σημεία που ταυτοποιούνται τα
στοιχεία προσώπου, είτε η εγγραφή πολίτη για κάποιο λόγο δε προκύπτει ως αποτέλεσμα στην
αναζήτηση πολιτών (σε περίπτωση για παράδειγμα που διαφέρει το επώνυμο στην καρτέλα του
δημοτολογίου με το επώνυμο στην εγγραφή πολίτη). Ως αποτελέσματα εμφανίζονται στο χρήστη
οι πρώτες 500 εγγραφές που εντοπίζονται ανά ενότητα, εξαιρώντας τις εγγραφές δημοτολογίου
και ληξιαρχικών πράξεων που αφαιρούνται υπό συνθήκη στη συνέχεια.
Να σημειωθεί ότι για τις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης γίνεται ανάκτηση και των εγγραφών στις
οποίες το αναζητούμενο πρόσωπο εμφανίζεται ως γονιός.
Όσον αφορά στα κριτήρια αναζήτησης, αυτά έρχονται προσυμπληρωμένα με τα στοιχεία που έχει
δώσει ο χρήστης για το πρόσωπο που αναζητά. Τα πεδία στα φίλτρα είναι ανοιχτά και ο χρήστης
μπορεί να συμπληρώσει και πρόσθετα στοιχεία, όπως για παράδειγμα ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, έτος θανάτου
κλπ. Επίσης, μπορεί να μεταβάλλει και τα στοιχεία που έδωσε εξ’ αρχής, με κάποιους όμως
περιορισμούς. Το έτος γέννησης δε μπορεί να αποκλίνει πάνω από δέκα έτη σε σχέση με το
αρχικώς δοθέν έτος γέννησης, και τα στοιχεία ονόματος και επωνύμου δε μπορούν να έχουν
μεγάλες αποκλίσεις από το αρχικό. Μπορεί ο χρήστης να μεταβάλλει κάποια ψηφία, αλλά δε μπορεί
να γράψει κάτι που διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από την αρχική καταχώρηση. Σε περίπτωση που
συμβεί αυτό εμφανίζονται στο χρήστη κατάλληλα μηνύματα σφάλματος.
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Εικόνα 4: Μήνυμα σφάλματος σε μεταβολή του κριτηρίου «Έτος Γέννησης»

Εικόνα 5: Μήνυμα σφάλματος σε μεταβολή του κριτηρίου «Επώνυμο»

Ο χρήστης στη συνέχεια έχει τη δυνατότητα, επιλέγοντας το εικονίδιο που εμφανίζεται στη
δεύτερη στήλη «Ενότητα» των αποτελεσμάτων να ανοίξει και να προβάλλει τις αντίστοιχες
καρτέλες. Οι επιλογές που έχει είναι η προβολή καρτέλας πολίτη, προβολή ληξιαρχικής πράξης και
προβολή εγγραφής δημοτολογίου.
 Προβολή καρτέλας πολίτη
Επιλέγοντας ο χρήστης από τα αποτελέσματα των προσώπων την προβολή εγγραφής πολίτη
εμφανίζεται στην οθόνη του η παρακάτω καρτέλα. Στο πάνω μέρος εμφανίζονται τα στοιχεία του
πολίτη, με αντίστοιχη καρτέλα όπως αυτή της ενότητας των πολιτών στο σύστημα. Στο κάτω
μέρος εμφανίζονται δυο υποκαρτέλες στις οποίες έρχονται σε λίστα οι συνδεδεμένες με αυτόν
ληξιαρχικές πράξεις και δημοτολογικές εγγραφές. Η εμφάνιση των υποκαρτελών αυτών εξαρτάται
από το είδος της αυτεπάγγελτης αναζήτησης που έχει επιλέξει ο χρήστης να κάνει. Κάθε είδος
αυτεπάγγελτης αναζήτησης ορίζει αν επιτρέπεται η αναζήτηση και προβολή στα αντίστοιχα
μητρώα.
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Εικόνα 6: Προβολή καρτέλας πολίτη

Στις ληξιαρχικές πράξεις εμφανίζονται οι πράξεις που δεν είναι διαγραμμένες και είτε προέρχονται
από τη μετάπτωση, είτε έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα μετά το 2018 και είναι
οριστικοποιημένες. Για την περίπτωση των ληξιαρχικών πράξεων γέννησης εμφανίζονται και οι
πράξεις γέννησης στις οποίες ο συγκεκριμένος πολίτης συνδέεται ως γονέας.

Εικόνα 7: Ληξιαρχικά στοιχεία πολίτη

Στις εγγραφές δημοτολογίου εμφανίζονται όλες οι εγγραφές με τις οποίες η εγγραφή πολίτη
συνδέεται, ανεξάρτητα από το αν η εγγραφή είναι κανονική, ενδεικτική, διαγραμμένη ή όχι.

Εικόνα 8: Δημοτολογικά στοιχεία πολίτη

Ο χρήστης επιλέγοντας από τις δυο υποκαρτέλες το εικονίδιο που βρίσκεται στην πρώτη στήλη
των αποτελεσμάτων «Ενέργειες» μπορεί να μεταβεί στις αντίστοιχες καρτέλες προβολής
ληξιαρχικής πράξης και προβολής εγγραφής δημοτολογίου. Στις ίδιες καρτέλες θα μεταβεί ο
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χρήστης και από το ευρετήριο στοιχείων προσώπου, εάν το αποτέλεσμα αφορά εγγραφή
δημοτολογίου ή ληξιαρχικής πράξης.
 Προβολή ληξιαρχικής πράξης
Κατά την προβολή της καρτέλας ληξιαρχικής πράξης εμφανίζεται στο χρήστη μια οθόνη
πανομοιότυπη με την αντίστοιχη οθόνη του ληξιαρχείου. Στο πάνω μέρος εμφανίζονται τα
ταυτοποιητικά στοιχεία και από κάτω εμφανίζονται σε υποκαρτέλες όλα τα σχετικά στοιχεία της
πράξης, με την ίδια οργάνωση και εμφάνιση όπως υφίσταται και στο υποσύστημα του ληξιαρχείου.
Στην καρτέλα των μεταβολών/διορθώσεων εμφανίζονται μόνο οι εγγραφές που είναι
οριστικοποιημένες και μη διαγραμμένες.
Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει δικαιώματα ληξιαρχείου στο ληξιαρχείο που ανήκει η
συγκεκριμένη πράξη που προβάλλει, τότε εμφανίζεται δίπλα στα ταυτοποιητικά στοιχεία της
πράξης ένα εικονίδιο, μέσω του οποίου μπορεί να μεταβεί στην αντίστοιχη καρτέλα του
ληξιαρχείου.

Εικόνα 9: Προβολή καρτέλας ληξιαρχικής πράξης
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 Προβολή δημοτολογικής εγγραφής
Κατά την προβολή της καρτέλας δημοτολογικής εγγραφής εμφανίζεται στο χρήστη μια οθόνη
πανομοιότυπη με την αντίστοιχη οθόνη του δημοτολογίου. Στο πάνω μέρος εμφανίζονται τα
ταυτοποιητικά στοιχεία της μερίδας και τα βασικά στοιχεία του δημότη. Στο κάτω μέρος
εμφανίζονται σε υποκαρτέλες όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, με την ίδια οργάνωση όπως εμφανίζονται
στο υποσύστημα του δημοτολογίου.
Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει δικαιώματα δημοτολογίου στο δημοτολόγιο που ανήκει η
συγκεκριμένη μερίδα, τότε εμφανίζεται δίπλα στα ταυτοποιητικά στοιχεία της μερίδας ένα
εικονίδιο, μέσω του οποίου μπορεί να μεταβεί στην αντίστοιχη καρτέλα του δημοτολογίου.

Εικόνα 10: Προβολή καρτέλας δημοτολογικής εγγραφής

Στο κάτω μέρος της εγγραφής, στην καρτέλα που εμφανίζεται η συνολική μερίδα, σε κάθε μέλος
της μερίδας εμφανίζεται στην πρώτη στήλη «Ενέργειες» ένα εικονίδιο μετάβασης σε εγγραφή.
Επιλέγοντας ο χρήστης το εικονίδιο αυτό σε μια εγγραφή μπορεί να ανοίξει την προβολή της
καρτέλας δημοτολογίου, στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης αναζήτησης. Με την επιλογή αυτή
ανοίγει η αντίστοιχη καρτέλα δημοτολογικής εγγραφής προς προβολή.

Εικόνα 11: Προβολή μερίδας δημοτολογικής εγγραφής
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 Προβολή εγγραφής αυτεπάγγελτης αναζήτησης
Μέσω της αρχικής οθόνης ευρετηρίου αυτεπάγγελτων αναζητήσεων, ο χρήστης μπορεί να
αναζητήσει και να προβάλλει τις υποθέσεις αυτεπάγγελτης αναζήτησης που έχει εκτελέσει. Από
το εικονίδιο της μετάβασης σε εγγραφή που εμφανίζεται στη δεύτερη στήλη του ευρετηρίου
μπορεί να προβάλλει στην οθόνη του τις λεπτομέρειες για την αντίστοιχη περίπτωση
αυτεπάγγελτης αναζήτησης.
Στην οθόνη εμφανίζονται στο πάνω μέρος τα στοιχεία που αφορούν το χρήστη και την
ημερομηνία/ώρα αναζήτησης, τον τύπο καθώς και τα στοιχεία που είχε καθορίσει ο χρήστης στο
πρώτο βήμα της δημιουργίας. Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται δυο υποκαρτέλες με τα
στοιχεία αναζήτησης και τις προβολές των εγγραφών.
Επίσης, από το σημείο αυτό ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τη διαδικασία της
αυτεπάγγελτης αναζήτησης, μέσα από το αντίστοιχο κουμπί που φαίνεται στο πάνω μέρος της
οθόνη. Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη στο χρήστη μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
από την έναρξη της υπόθεσης αυτεπάγγελτης αναζήτησης.

Εικόνα 12: Προβολή εγγραφής αυτεπάγγελτης αναζήτησης

Στην υποκαρτέλα των στοιχείων αναζήτησης ο χρήστης μπορεί να δει όλες οι αναζητήσεις για τις
εγγραφές του προσώπου τις οποίες εκτέλεσε στα πλαίσια της συγκεκριμένης αυτεπάγγελτης
αναζήτησης καθώς και τα κριτήρια που χρησιμοποίησε. Πιο αναλυτικά, εμφανίζεται η ημερομηνία
και ώρα της αναζήτησης, τα φίλτρα όπως δόθηκαν ως ορίσματα και το πλήθος των εγγραφών
που εμφανίστηκαν στα αποτελέσματα ανά ενότητα.
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Εικόνα 13: Λίστα κριτηρίων αναζήτησης

Στην υποκαρτέλα της προβολής εγγραφών εμφανίζονται όλες οι καρτέλες εγγραφών τις οποίες ο
χρήστης πρόβαλε στην οθόνη του. Αναλυτικότερα εμφανίζεται η ημερομηνία και ώρα προβολής
και ένα περιγραφικό στοιχείο που δείχνει τα βασικά στοιχεία της καρτέλας που έγινε προβολή από
το χρήστη.

Εικόνα 14: Ιστορικό προβολής εγγραφών
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 Κινήσεις Δημοτολογίου που περιλαμβάνονται στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση
Παρακάτω αποτυπώνονται οι κινήσεις Δημοτολογίου που
αυτεπάγγελτη αναζήτηση όπως συμφωνήθηκαν με το ΥΠΕΣ :





















περιλαμβάνονται

κατά

Ανάκληση Διαγραφής
Ανάκληση πιστοποιητικού εγγυτέρων
Διόρθωση εγγραφής και δημιουργία Πολίτη
Διόρθωση λανθασμένης επικάλυψης
Διόρθωση Συνδεδεμένων Μελών Μερίδας
Εισαγωγή αρχικής εγγραφής με δημιουργία πολίτη
Εισαγωγή εγγραφής λόγω απόκτησης ιθαγένειας
Εισαγωγή μέλους με δημιουργία πολίτη
Εισαγωγή μέλους με πολιτογράφηση
Επανακαθορισμός Μερίδας
Επικάλυψη
Μεταβολή Ενδεικτικής Αλλοδαπού σε Ενδεικτική Έλληνα
Μεταβολή Ενδεικτικής Αλλοδαπού σε Κανονική
Μεταβολή Ενδεικτικής Εγγραφής σε Κανονική
Μεταβολή Ενδεικτικής Έλληνα σε Ενδεικτική Αλλοδαπού
Μεταβολή Προσωπικών Στοιχείων
Μεταβολή Στοιχείων Διαγραφής
Μεταδημότευση
Οριστικοποίηση εγγυτέρων
Χειροκίνητη Μετακίνηση βάσει Ν.4600/2019
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την

