Οδηγίες Για το Άνοιγμα Λογαριασμού και
Καταχώρησης Αίτησης
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν έχετε ήδη δημιουργήσει Λογαριασμό Χρήστη από την περσινή περίοδο, ΔΕΝ χρειάζεται να κάνετε εκ
νέου Λογαριασμό. Θα κάνετε είσοδο απευθείας από την περιοχή «Είσοδος Χρηστών». Αν δεν θυμάστε τον Κωδικό Εισόδου
σας, ακουλουθήστε τη διαδικασία «Ξεχάσατε τον Κωδικό σας;». Στη συνέχεια μπορείτε να αλλάξετε πάλι τον Κωδικό σας,
από το εσωτερικό περιβάλλον της πλατφόρμας, από την Ενέργεια «Ρυθμίσεις»

1.

Για τους νέους Χρήστες, από την περιοχή «Αίτηση Εγγραφής Νέου Χρήστη» συμπληρώνετε τα απαραίτητα
στοιχεία , όπως βλέπετε στην Οθόνη (Όνομα, Επίθετο, e-mail, Κωδικος, Επιβεβαίωση Κωδικού). Ο Κώδικός που θα
δώσετε θα πρέπει να περιέχει περισσότερους από 8 έως 20 χαρακτήρες, απαρτιζόμενος από γράμματα και σύμβολα
(παράδειγμα κωδικού: example!@#).
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Σε περίπτωση που ο κωδικός που εισάγετε δεν πληροί τους κανόνες θα σας εμφανίζεται το παρακάτω ενημερωτικό
μήνυμα που θα σας επισημαίνει, ποια επιπλέον κριτηρια πρέπει να πληροί ο κωδικός!

2.

Στη συνέχεια τσεκάρετε τους «Όρους Χρήσης» και πατάτε το κουμπί «Εγγραφή»

3.

Αμέσως εμφανίζεται μήνυμα ενημέρωσης, ότι θα λάβετε e-mail με Οδηγίες Ενεργοποίησης. Προσοχή να έλεγχετε
το Φάκελο της «Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας» μήπως τα e-mail αποθηκεύονται εκεί.

Προσοχή! Αν δεν κάνετε Ενεργοποίηση του Λογαριασμού, βάσει των οδηγιών του e-mail που θα λάβετε μετά το Αίτημα
Εγγραφής σας στην πλατφόρμα, ο λογαριασμός δεν θα αναγνωριστεί σε προσπάθεια εισόδου σας από την περιοχή «Είσοδος
Χρηστών».

Σελίδα 2 από 12

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 φαινεται 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.
(Σημ: Αν είστε παλιος Χρήστης, το βήμα αυτό το παραβλέπετε!)
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2. Στη συνέχεια μεταφέρεστε στην Αρχική Οθόνη πατώντας «Επιστροφή», και επιλέγετε «Καταχώρηση Νέου Μέλους» για
να περάσετε τα στοιχεία του παιδιού. Αυτό το βήμα επαναλαμβάνεται για κάθε Νέο Μέλος (παιδι) που θέλετε να
καταχωρήσετε στην πλατφόρμα.
(Σημ: Αν, ως παλιός Χρήστης, έχετε περάσει ήδη στοιχεία Μέλους/Μελών, δε χρειάζεται να κάνετε εκ νέου καταχώρηση. Τα
στοιχεία είναι ήδη αποθηκευμένα! Αν όμως επιθυμείτε να καταχωρήσετε νέο Μέλος, τότε ακολουθείτε τη διαδικασία)
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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 «Αποθηκευση» και επαναλαμβάνετε τη διαδικασία για καταχώρηση 2ου παιδιου κ.ο.κ
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3. Στη συνέχεια πατάτε «Επιστροφή», για να επιστρέψετε στην Αρχική Σελίδα, και να κάνετε το επόμενο βήμα που είναι η
καταχώρηση της Αιτησης επιλέγοντας «Νέα Αίτηση» (Σημ. για κάθε παιδί/ περίοδο/ πρόγραμμα πχ Βαρυπατη Φρόσω/1η
περίοδος/Αθλοδιακοπες, καταχωρούμε ξεχωριστη 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 (ΣΗΜ. Σε περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί επιλογή σημαίνει ότι το παιδί είναι εκτός ηλικιακού Group
και δε μπορεί να συμμετάσχει στα Προγράμματα, 6-13 ετών για τις Αθλοδιακοπές και 6-12 ετών για τις Παιχνιδοδιακοπές)

3ο: Επιλέγετε για ποια περίοδο θέλετε να κάνετε Αίτηση (Δεν μπορείτε να κάνετε Αίτηση για την ίδια περίοδο για το ίδιο παιδί!)
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4ο: Επιλέγετε το Πρόγραμμα που επιθυμείτε. Σε κάθε Πρόγραμμα βλέπετε πληροφορίες για τη Δραστηριότητα (δηλ Αθλοπαιδιές
ΟΠΑΠ ή Παιχνιδοδιακοπες ΟΠΚΑΠ, τις μέρες και ώρες έναρξης και λήξης, το σημείο που πραγματοποιούνται καθώς και τις τιμές
ανά παιδί). Σημ: Η παρακάτω εικόνα είναι ενδεικτική και δεν αποτυπώνει τα πραγματικά διαθέσιμα Προγράμματα για το
καλοκαίρι 2020!
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.

Οδηγίες Δήμου για τον Τρόπο Πληρωμής
Το αντίτιμο για τη συμμετοχή για το θερινό πρόγραμμα των ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΩΝ θα κατατεθεί:
στην Τράπεζα Πειραιώς, στον λογαριασμό του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος: GR71 0171 0380
0060 3803 0020 781

Το αντίτιμο για τη συμμετοχή για το θερινό πρόγραμμα των ΠΑΙΧΝΙΔΟΔΙΑΚΟΠΩΝ θα κατατεθεί:
στην Τράπεζα Πειραιώς, στον λογαριασμό του Οργανισμού Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας GR22 0171
0380 0060 3803 0020 790
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Προσοχή! Στο καταθετήριο θα πρέπει να αναγράφεται ο μοναδικός Κωδικός Αίτησης που σας αναφέρεται παραπάνω, καθώς
και το ονοματεπώνυμο του γονέα / κηδεμόνα.
Επίσης αν κάνετε Αίτηση και για τα 2 Προγράμματα (Αθλοδιακοπών & Παιχνιδοδιακοπών), τότε θα πρέπει να κάνετε
ξεχωριστές καταθέσεις στον αντίστοιχο λογαριασμό!
Υπενθυμίζεται ότι το ποσό της συμμετοχής στα προγράμματα είναι:
• 30 ευρώ για 1 παιδί
• 50 ευρώ για 2 αδέρφια
• 70 ευρώ για 3 αδέρφια
Προσοχή! Οι εκπτώσεις για τα αδέρφια ισχύουν μόνο εφόσον οι αιτήσεις αφορούν στο ίδιο πρόγραμμα, είτε ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΩΝ
είτε ΠΑΙΧΝΙΔΟΔΙΑΚΟΠΩΝ.

5ο: Σε αυτό το βήμα βλέπετε μια προεπισκόπηση της Αίτησης και πατάτε «Συνέχεια» αν είστε σίγουροι για την επιλογή σας.

Σελίδα 10 από 12

6ο: Σε αυτό το βήμα επισυνάπτετε τα δικαιολογητικά (σε μορφή jpg ή pdf αρχείο όχι μεγαλύτερα από 5ΜΒ) και αφού τσεκάρετε
την «Αποδοχή» για την επεξεργασία των δεδομένων, μπορείτε να προχωρήσετε σε «Υποβολή» της Αίτησης.

Για την επισύναψη των δικαιολογητικών, κλικάρετε τον φάκελο
δίπλα από το δικαιολογητικό, 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 δικαιολογητικά πρέπει να καταχωρηθούν για να κάνετε
«Υποβολή»
αίτησης!
(Η
λίστα
των
Δικαιολογητικών
που
φαίνονται
στην
εικόνα
είναι
ενδεικτική!)
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7ο: Αφού ολοκληρώσετε την καταχώρηση της Αίτησης μεταφέρεστε στη Αρχική Οθόνη, όπου βλέπετε μήνυμα για την
επιτυχή Υποβολή και για τις ενημερώσεις που θα λαμβάνετε μέσω e-mail που θα αφορούν:



Επίσης

από

Την προέγκριση της Αίτησής σας,
Τους Τραπεζικούς λογαριασμούς για την κατάθεση του αντιτίμου συμμετοχής και
Την τελική Έγκριση και αποστολή της Απόδειξης Είσπραξης

τον

Πίνακα

των

Αιτήσεων,

μπορείτε

να

ενημερώνεστε

από

την

πορεία

της

Αίτησής

Ευχαριστούμε!
Καλό Καλοκαίρι!
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σας.

