ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Μετά από ενεργοποίηση, θα κάνετε την είσοδό σας, όπως φαίνεται παρακάτω, με τα αντίστοιχα στοιχεία που δηλώσατε στο
προηγούμενο βήμα.

Από το παρακάτω περιβάλλον, θα καταχωρήσετε με τη σειρά τα προσωπικά σας στοιχεία, τα στοιχεία των παιδιών και τις
αιτήσεις για ένταξη στα Προγράμματα
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1. Επιλέγετε «Προσθήκη Προσωπικών Στοιχείων» και μεταφέρεστε στην παρακάτω Οθόνη, όπου συμπληρώνετε τα
απαραίτητα πεδία (αυτά με τον αστερίσκο) όπως φαίνεται στην εικόνα. Με την ολοκλήρωση πατάτε «Αποθήκευση».
Στο πεδίο «Όνομα Απόδειξης», γράφετε το Ονοματεπώνυμο στο οποίο επιθυμείτε να εκδίδεται η απόδειξη πληρωμής
συμμετοχής στα προγράμματα.
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2. Στη συνέχεια μεταφέρεστε στην Αρχική Οθόνη, όπου επιλέγετε «Καταχώρηση Νέου Μέλους» για να περάσετε τα στοιχεία
του παιδιού. Αυτό το βήμα επαναλαμβάνεται για κάθε Νέο Μέλος (παιδί) που θέλετε να καταχωρήσετε στη πλατφόρμα.

Εδώ καταχωρείτε τα στοιχεία του παιδιού (όπως φαίνεται στην εικόνα), συμπληρώνοντας επιπλέον το πεδίο «Σχολείο» με
το σχολείο όπου φοιτά το παιδί, και τυχόν ειδικά πεδία (Αλλεργίες, Φαρμακευτική Αγωγή κλπ) αν είναι απαραίτητο. Στη
συνέχεια πατάτε «Αποθήκευση» και επαναλαμβάνετε τη διαδικασία για καταχώρηση 2ου παιδιού κ.ο.κ
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3. Στη συνέχεια μπορείτε να περάσετε την Αίτηση επιλέγοντας «Νέα Αίτηση» (Σημ. για κάθε παιδί/ περίοδο/ πρόγραμμα πχ
PP LL/Αθλητισμός/Ενόργανη Γυμναστική/ Πρόγραμμα … καταχωρούμε ξεχωριστή Αίτηση!).

Μεταφέρεστε έτσι στη παρακάτω Οθόνη όπου περνάτε ένα ένα τα βήματα της Αίτησης.
1ο : Επιλέγετε για ποιο παιδί θα κάνετε Αίτηση
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2ο: Επιλέγετε την Υπηρεσία

3ο: Επιλέγετε για ποια παροχή θέλετε να κάνετε Αίτηση (ΣΗΜ. Σε περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί επιλογή σημαίνει ότι το παιδί
είναι εκτός ηλικιακού Group και δε μπορεί να συμμετάσχει)

4ο: Επιλέγετε το Πρόγραμμα που επιθυμείτε. Σε κάθε Πρόγραμμα βλέπετε πληροφορίες για τη Δραστηριότητα (δηλ Cross
Training ή Kid-Aerobic κλπ, τις μέρες και ώρες έναρξης και λήξης, το σημείο που πραγματοποιούνται καθώς και τις τιμές ανά
παιδί).
Σε περίπτωση που οι διαθέσιμες θέσεις για ένα Πρόγραμμα έχουν εξαντληθεί, θα βγαίνει μήνυμα ενημέρωσης και θα
πρέπει να επιλέξετε άλλο πρόγραμμα.
Προσοχή, επειδή οι θέσεις οριστικοποιούνται μόνο μετά από την καταβολή του αντιτίμου συμμετοχής, μπορεί να γίνουν και
πάλι διαθέσιμες, οπότε ελέγχετε συχνά το πρόγραμμα που επιθυμείτε.
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5ο: Σε αυτό το βήμα βλέπετε μια προεπισκόπηση της Αίτησης και πατάτε «Συνέχεια» αν είστε σίγουροι για την επιλογή σας.

6ο: Σε αυτό το βήμα επισυνάπτετε τα δικαιολογητικά (σε μορφή jpg ή pdf αρχείο) και αφού τσεκάρετε την «Αποδοχή» για την
επεξεργασία των δεδομένων, μπορείτε να προχωρήσετε σε «Υποβολή» της Αίτησης.

Για την επισύναψη των δικαιολογητικών, κλικάρετε το αντίστοιχο δικαιολογητικό, όπου ανοίγει παράθυρο επιλογής αρχείου από
τη συσκευή που χρησιμοποιείτε και επιλέγετε ποιο θα «ανεβάσετε». Μετά την ολοκλήρωση το δικαιολογητικό θα εμφανίζεται
όπως παρακάτω. Προσοχή όλα τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά πρέπει να καταχωρηθούν για να κάνετε «Υποβολή» αίτησης!
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7ο: Αφού ολοκληρώσετε την καταχώρηση της Αίτησης μεταφέρεστε στη Αρχική Οθόνη, όπου βλέπεται μήνυμα για την
επιτυχή υποβολή και για τις ενημερώσεις που θα λαμβάνετε μέσω e-mail που θα αφορά την προέγκριση της
Αίτησής σας, επίσης από τον Πίνακα των Αιτήσεων, μπορείτε να ενημερώνεστε από την πορεία της Αίτησής σας.
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Ευχαριστούμε!
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