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ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΣΗΛ: 213 2039 982, 213 2039 973,  
         213 2039 976 (08:30 – 13:00) 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΓΡΑΦΗ- ΒΗΜΑΣΑ  

ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ, ΩΔΕΙΟΤ  

2022 – 2023 

 

Πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεηε ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγύξσλ - Κακαηεξνύ, αθνινπζήζηε ηα  

παξαθάησ βήκαηα: 

 

1. Αξρηθά επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγύξσλ - Κακαηεξνύ https://agan.gov.gr   παηήζηε  

ην εηθνλίδην Πολιηιζμόρ -  Αθληηιζμόρ θαη επηιέμηε ην εηθνλίδην Αιηήζειρ - Δγγπαθέρ.  

Γιαβάζηε ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ ζηελ αίηεζή ζαο θαη ζην ηέινο ηεο ζειίδαο παηήζηε  

Δίζοδορ ζηην Φηθιακή πλαηθόπμα Πολιηιζμού Αθληηιζμού. 

 

2. Αλ είζηε ήδε Υξήζηεο (έρεηε ήδε ινγαξηαζκό) κπείηε ζην «Δίζοδορ Υπηζηών» κε ην e-mail ζαο θαη ηνλ θσδηθό 

ζαο θαη πξνρσξήζηε ζηελ αίηεζε ηνπ κέινπο ζηελ δξαζηεξηόηεηα πνπ επηζπκείηε. 

 

3. Αλ είζηε Νένο Υξήζηεο (αλ δελ έρεηε ινγαξηαζκό) ζπκπιεξώζηε ηελ «Αίηηζη Δγγπαθήρ Νέος Υπήζηη» (ζην 

πεδίν Κσδηθόο εηζάγεηε θαη απνζεθεύζηε έλαλ εμαςήθην ηνπιάρηζηνλ θσδηθό πνπ ζα ζαο είλαη απαξαίηεηνο 

κεηέπεηηα γηα ηελ είζνδό ζαο ζηελ εθαξκνγή), «ηηγθάξεηε» ην ηεηξαγσλάθη όηη είζηε ζύκθσλνο κε ηνπο Όξνπο 

Υξήζεο θαη ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ, θαη παηήζηε Δγγπαθή. 

ΠΡΟΟΥΗ: ΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΔΣΔ ΝΑ ΔΙΝΑΙ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΠΟΥΡΔΟΤ (γνλέα ή 

θεδεκόλα ζηνλ νπνίν ζα εθδίδνληαη νη απνδείμεηο) 

 

4. αο έρεη πιένλ απνζηαιεί e-mail γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ζαο. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο γηα λα 

θάλεηε είζνδν ζηελ εθαξκνγή. 

 

5. Με ηελ είζνδό ζαο ζηελ εθαξκνγή βξίζθεζηε ζηελ θαξηέια «Μέλη»: Δπεμεξγαζία Δγγξαθήο Τπόρξενπ. 

πκπιεξώζηε ηα Βαζηθά αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ ππόρξενπ, ηε δηεύζπλζε, ηειέθσλα επηθνηλσλίαο θαη ηα 

επηπιένλ πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία  θαη παηήζηε Απνζήθεπζε.  

ΠΡΟΟΥΗ: ΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΔΣΔ ΝΑ ΔΙΝΑΙ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΠΟΥΡΔΟΤ (γνλέα ή 

θεδεκόλα ζηνλ νπνίν ζα εθδίδνληαη νη απνδείμεηο). 
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6.  

Πποθίλ Τπόσπεος 

 

ηοισεία: 

 

Δνέπγειερ:Δπεξεπγαζία Τπόσπεος  Νέο Μέλορ   Αίηηζη ζε Ππογπάμμαηα  ηοισεία Πληπωμήρ 

 

 

Βξίζθεζηε ζην Πποθίλ Τπόσπεος ζην νπνίν κπνξείηε: 

α. ζην πεδίν «Δπεξεπγαζία Τπόσπεος» λα ειέγμεηε ηα ζηνηρεία ζαο 

Όηαλ γίλεη Οξηζηηθή Τπνβνιή αηηήκαηνο ην πεδίν θιεηδώλεη. Θα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ ππεξεζία   

καο, ζε κειινληηθή αιιαγή ησλ πξνζσπηθώλ ζαο ζηνηρείσλ 

β. ζην πεδίν «Νέο Μέλορ» λα εηζάγεηε λέα Μέιε (π.ρ. ζύδπγν ή παηδηά) πνπ επηζπκνύλε λα εγγξαθνύλε ζηηο 

δξαζηεξηόηεηεο 

γ. ζην πεδίν «Αίηηζη ζε Ππογπάμμαηα» λα αηηεζείηε ην πξόγξακκα πνπ ελδηαθέξεη ην θάζε κέινο* 

δ. ζην πεδίν «ηοισεία Πληπωμήρ» λα παξαθνινπζείηε ηηο πιεξσκέο - νθεηιέο ζαο 

 

 

*ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΔΣΔ ΑΙΣΗΗ Δ ΜΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ  

 

Παηήζηε Αίηηζη ζε Ππογπάμμαηα, επηιέμηε Μέλορ - Τπηπεζία - Παποσή - Δίδορ - Ππογπάμμαηα, θάλεηε 

Δπιλογή ην πξόγξακκα πνπ ζαο ελδηαθέξεη θαη παηώληαο ςνέσεια, ζα ζαο δεηεζνύλ ηα  Έγγξαθα Αίηεζεο, 

δειαδή ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα κεηαθνξηώζεηε. 

Όηαλ κεηαθνξηώζεηε ΟΛΑ ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, παηήζηε Οπιζηική Τποβολή. Η αίηεζή ζαο είλαη ΠΡΟ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ΓΔΝ κεηαθνξηώζεηε ΟΛΑ ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά παηήζηε Απνζήθεπζε, κπνξείηε λα 

ζπλερίζεηε ηελ κεηαθόξησζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ άιιε ρξνληθή ζηηγκή ώζηε λα παηήζεηε Οξηζηηθή Τπνβνιή.  

ΠΡΟΟΥΗ: όηαλ ε αίηεζή ζαο θαίλεηαη ΑΠΟΘΗΚΔΤΜΔΝΗ, ζεκαίλεη όηη δελ έρεηε θάλεη ΟΡΙΣΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ (δελ 

ηελ απνζηείιαηε ζηελ Τπεξεζία καο πξνο επεμεξγαζία). Διέγμηε αλ έρνπλ κεηαθνξησζεί ζσζηά ΟΛΑ ηα 

δηθαηνινγεηηθά. 

Όηαλ θάλεηε ΟΡΙΣΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ, ε αίηεζή ζαο είλαη πιένλ πξνο επεμεξγαζία θαη ζα ελεκεξσζείηε κέζσ e-mail, 

όπνπ θαη ζα ζαο απνζηαιεί ε ΚΑΡΣΑ ΜΔΛΟΤ.  

Μπνξείηε λα ηελ απνζεθεύζεηε ζην θηλεηό ζαο ή λα ηελ εθηππώζεηε - πιαζηηθνπνηήζεηε, ώζηε λα ηελ 

ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ είζνδν ζαο ζηνπο ρώξνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρεηε επηιέμεη. 

 

ΠΡΟΟΥΗ: ΜΔ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΜΔΛΟΤ ΓΔΜΔΤΔΣΑΙ Η ΘΔΗ ΚΑΙ ΞΔΚΙΝΑΝΔ ΚΑΙ ΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΥΡΔΧΔΙ 


