Παίδοσκε,
Μαζαίλοσκε

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ
Μεγαιώλοσκε

Μαηί

Οδηγίες Για ηο Άνοιγμα Λογαριαζμού και
Καηαχώρηζης Αίηηζης
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ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΥΡΗΣΗ
1.

Παηάηε ην θαηάιιειν link από ην site ηνπ Γήκνπ γηα λα κεηαθεξζείηε ζηε πιαηθόξκα
“PreSchool” ηοσ Γήκοσ ζας.

2.

Σηελ πεξηνρή «Αίηεζε Δγγραθής Νέοσ Υρήζηε» ζπκπιεξώλεηε ηα απαξξαίηεηα ζηνηρεία, όπωο βιέπεηε ζηελ
Οζόλε (Όλνκα, Δπίζεην, e-mail, Κωδηθνο, Δπηβεβαίωζε Κωδηθνύ). Ο Κώδηθόο πνπ ζα δώζεηε ζα πέπεη λα πεξηέρεη
πεξηζζόηεξνπο από 8 έωο 20 ραξαθηήξεο, απαξηηδόκελνη από γξάκκαηα θαη ζύκβνια (παράδεηγκα θωδηθού:
example!@#).

Σε πεξίπηωζε πνπ ν θωδηθόο πνπ εηζάγεηε δελ πιεξνί ηνπο θαλόλεο ζα ζαο εκθαλίδεηαη ην παξαθάηω ελεκεξωηηθό
κήλπκα.

3.

Σηε ζπλέρεηα ηζεθάρεηε ηνπο «Όξνπο Φξήζεο» θαη παηάηε ην θνπκπί «Δγγραθή»

4.

Δκθαλίδεηαη κήλπκα ελεκέξωζεο όηη ζα ιάβεηε e-mail κε Οδεγίες Δλεργοποίεζες. Προζοτή λα έιεγρεηε ην
Φάθειν ηεο «Αλεπηζύκεηεο Αιιεινγξαθίαο» κήπωο ηα e-mail απνζεθεύνληαη εθεί.
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ΔΙΟΓΟ ΥΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ ΑΙΣΗΗ
Μεηά από ελεξγνπνίνεζε, ζα θάλεηε ηελ είζνδό ζαο, όπωο θαίλεηαη παξαθάηω, κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία πνπ δειώζαηε ζην
πξνεγνύκελν βήκα.

Από ην παξαθάηω πεξηβάιινλ, ζα θαηαρωξήζεηε ηα ζηνηρεία ηωλ παηδηώλ θαη ηηο αηηήζεηο γηα έληαμε ζηνπο Βξεθνλεπηαθνύο
Σηαζκνύο.
εκ: Με ηελ Δίζνδν αξρηθά ελεκερώλεζηε αλ σπάρτεη Δλεργή Περίοδος Δγγραθώλ θαη κέρξη πόηε ζα είλαη ελεξγή!
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1. Δπίιέγεηε «Καηατώρεζε Παηδηού» θαη κεηαθέξεζηε ζηελ παξαθάηω Οζόλε, όπνπ ζπκπιεξώλεηε ηα πεδία όπως
θαηλεηαη ζηελ εηθόλα. Σηε ζπλέρεηα ηζεθάρεηε ηολ παηέρα ή/θαη ηελ κεηέρα θαη θαηαρωξείηε αληίζηνηρα ηα ζηνηρεία πνπ
πξέπεη. Με ηελ νινθιήξωζε παηάηε «Αποζήθεσζε».
Γηα θάζε παηδί γηα ην νπνίν ζέιεηε λα θάλεηε Αίηεζε ζα πξέπεη λα θαηαρωξήζεηε ηα ζηνηρεία ηνπ επελαιακβάλνληαο ην βήκα.
Απιά ζην 2ν παηδί ηα Σηνηρεία ηωλ Γνλέωλ κεηαθέξνληαη γηα δηεπθόιπλζε.
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2. Σηε ζπλέρεηα παηάηε «Δπηζηξνθή» θαη κεηαθέξεζηε ζηελ Αξρηθή Οζόλε, όπνπ επηιέγεηε «Νέα Αίηεζε» γηα λα
θαηαρωξήζεηε ηελ Αίηεζή ζαο. Ασηό ηο βήκα επαλαιακβάλεηαη γηα θάζε παηδη γηα ην νπνίν ζέιεηε λα θαηαρωξήζεηε
Αίηεζε. Γειαδή έρνπκε 1 Αίηεζε αλά 1 Παηδί !
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Μεηαθέρεζηε έηζη ζηε παραθάηω Οζόλε όποσ περλάηε έλα- έλα ηα βήκαηα ηες Αίηεζες.
1ο : Δπηιέγεηε γηα πνην παηδί ζα θάλεηε Αίηεζε

2ο: Σπκπιεξώλεηε ηα Σηνηρεία πνπ ζαο δεηώληαη αλάινγα κε ηα απαηηνύκελα ηνπ Γήκνπ ζαο.
Γηα παράδεηγκα ηνλ Αξ. ηωλ Αλήιηθωλ ηέθλωλ ηεο Οηθνγέλεηαο, ηε ζεηξά πξνηίκεζεο ηωλ Σηαζκώλ, αλ επηζπκείηε Σρνιηθό,
Φηινμελία ύπλνπ, Βξεθηθό Μελνύ θιπ. Δπηιέγεηε έπεηηα «σλέτεηα»
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3ο: Δλεκεξώλεηε ηα νηθνλνκηθά Σηνηρεία, αλ ε Αίηεζε είλαη Δγγξαθή ε Δπαλεγγξαθή, ηα ζηνηρεία ηωλ Αδειθώλ πνπ ηπρόλ
θνηηνύζαλ ζε πξνεγνύκελε ρξνληά , ηα ελήιηθα άηνκα πνπ ζα παξαιακβάλνπλ ην παηδί θιπ. ΗΜ: Σα ζηοητεία προς
ζσκπιήρωζε κπορεί λα δηαθέροσλ αλάιογα κε ηα απαηηούκελα θάζε Γήκοσ.

4ο: Δπηιέγεηε ηε Μορηοδόηεζε ηες Σρέτοσζας Περηόδοσ ε νπνία θαη εκθαλίδεηαη όπωο θαίλεηαη παξαθάηω.
Τζεθάξεηε θάζε θνξά ζηα Κξηηήξηά ηελ επηινγή πνπ ζαο αληηπξνζωπεύεη θαη παηάηε ην θνπκπί «σλέτεηα»
ΗΜ: Σα Κρηηήρηα ηες Μορηοδόηεζες δηαθέροσλ ζε θάζε Γήκοσ.
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5ο: Σε απηό ην βήκα αλεβάδεηε ηα Γηθαηνινγεηηθά ζαο. Τα δηθαηνινγεηηθά νξίδνληαη από ηνλ Γήκν θαη ρωξίδνληαη ζε
θαηεγνξίεο, Απαξαίηεηα θαη θαηά Πεξίπηωζε, πρ Δξγαδόκελνη, Άλεξγνη, Διεύζεξνη Δπαγγεικαηίεο, Δηδηθέο Καηεγνξίεο θιπ.
Τν αλέβαζκα ηωλ Γηθαηνινγεηηθώλ κπνξεί λα κελ είλαη ππνρξεωηηθό αιιά λα ζαο δεηεζεί λα ηα ζηείιεηε ηαρπδξνκηθά πξνο
δηαζηαύξωζε.
Καη ζηηο 2 πεξηπηώζεηο, παηάηε «σλέτεηα» γηα λα πξνρωξήζεηε ζην επόκελν Βήκα
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Αλεβαζκέλο Γηθαηοιογεηηθό (όπως ζα θαίλεηαη ζηελ πιαηθόρκα)

6ο: Σε απηό ην βήκα βιέπεηε κηα πξνεπηζθόπεζε ηεο Αίηεζεο θαη παξάιιεια ελεκεξώλεζηε γηα ην πνζό ηωλ Τξνθείωλ θαη ηνπ
Σρνιηθνύ.
Η Αίηεζε κπνξεί λα Απνζεθεπηεί Πξνζωξηλά ή/θαη λα Υπνβιεζεί.
Σηελ Αξρηθή Σειίδα βιέπεηε ηελ Καηάζηαζε ηεο Αίηεζεο ζαο, ηελ νπνία θαη κπνξείηε λα επεμεξγαζηείηε, κέρξη ηελ Τειηθή
Υπνβνιή.
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Γηα λα σποβάιεηε ηελ Αίηεζε, ηζεθάξεηε ην πεδίν Σπλαίλεζεο θαη παηάηε «Τποβοιή».
Μεηά ηελ Τποβοιή ΓΔΝ γίλοληαη αιιαγές.
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Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθν θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ, κα τθν
εκτυπώςετε και κα τθν προςκομίςετε από 10/5/2019 ζωσ και 31/5/2019 μαηί με τα
απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτο Τμιμα Υποςτιριξθσ τθσ
Διεφκυνςθσ των
Βρεφονθπιακών Στακμών ( Σολωμοφ & Χειμάρασ 2 – 4 ), τισ θμζρεσ και ώρεσ που
αναγράφονται ςτθ ςχετικι ανακοίνωςθ εγγραφών .
Μεηά ηελ Τποβοιή :

Γηα ηελ πορεία ηες Αίηεζες ζαο ζα ελεκεξώλεζηε κε E-mail (ζηε Γηεύζπλζε E-mail πξωηίζηωο ηεο Μεηέξαο) αιιά θαη από
ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ Λνγαξηαζκνύ ζαο.

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ!
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