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1 Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη

I. Εισάγετε το url https  ://  kolimvitirio  .  dimosbyrona  .  gr   και μεταφέρεστε στη πλατφόρμα 
“Demos365” του Δήμου Βύρωνα

II. Στην περιοχή «Αίτηση Εγγραφής Νέου Χρήστη» συμπληρώνετε τα απαραίτητα στοιχεία, όπως 
βλέπετε στην Οθόνη (Όνομα, Επίθετο, e-mail, Κωδικός, Επιβεβαίωσης Κωδικού). Ο Κωδικός που 
θα δώσετε θα πρέπει να περιέχει περισσότερους από 8, και έως 20 χαρακτήρες, απαρτιζόμενος 
από γράμματα, αριθμούς και σύμβολα (παράδειγμα κωδικού: example  !@4  ).
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Σε περίπτωση που ο κωδικός που εισάγετε δεν πληροί τους κανόνες θα σας εμφανίζεται  το 
παρακάτω ενημερωτικό μήνυμα. 

III. Στη συνέχεια τσεκάρετε τους «Όρους Χρήσης» αφού τους διαβάσετε, και πατάτε το κουμπί 
«Εγγραφή»

Εμφανίζεται μήνυμα ενημέρωσης ότι θα λάβετε e-mail με Οδηγίες Ενεργοποίησης. Προσοχή να 
ελέγχετε το Φάκελο της «Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας» μήπως τα e-mail αποθηκεύονται εκεί.
Αν δεν ακολουθήσετε τη διαδικασία ενεργοποίησης του λογαριασμού που αναφέρεται στο e-mail, 
δε θα μπορείτε να κάνετε είσοδο στην εφαρμογή!
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2 Είσοδος Χρήστη και Καταχώρηση Αίτησης

2.1 Είσοδος Χρήστη

Μετά από ενεργοποίηση, θα κάνετε την είσοδό σας, όπως φαίνεται παρακάτω, με τα αντίστοιχα στοιχεία 
που δηλώσατε στο προηγούμενο βήμα.
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Από το παρακάτω περιβάλλον, θα καταχωρήσετε με τη σειρά τα προσωπικά σας στοιχεία, τα στοιχεία των
παιδιών και όποιον άλλων μελών επιθυμείτε (πχ σύζυγος, συγγενής κλπ) και τις αιτήσεις για ένταξη στα 
Προγράμματα.
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2.2 Προσθήκη Προσωπικών Στοιχείων

Επιλέγετε «Προσθήκη Προσωπικών Στοιχείων» (προηγούμενη εικόνα) 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. 
Σημειώνουμε ότι σε αυτή τη οθόνη καταχωρείτε τα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και όχι π.χ. του παιδιού 
ή κάποιου άλλου μέλους της οικογένειας!
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2.3 Καταχώρηση Νέου Μέλους

 Στη συνέχεια μεταφέρεστε στην Αρχική Οθόνη, όπου επιλέγετε «Καταχώρηση Νέου Μέλους» για να 
περάσετε τα στοιχεία μέλος πχ του παιδιού, συζύγου κλπ, γενικά όσων μπορεί να θέλουν να αιτηθούν 
Εγγραφή σε Πρόγραμμα του Κολυμβητηρίου.

Αυτό το βήμα επαναλαμβάνεται για κάθε Νέο Μέλος (πχ 2ο παιδί, σύζυγο κλπ) που θέλετε να 
καταχωρήσετε στην πλατφόρμα. 
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Στην οθόνη «Μέλη» 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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2.4 Καταχώρηση Αίτησης

Στη συνέχεια μπορείτε να καταχωρήσετε την Αίτηση επιλέγοντας «Νέα Αίτηση» (Σημ. για κάθε 
μέλος/πρόγραμμα πχ Βαρυπατη Φρόσω/ «Aqua Aerobic Τμήμα 1», κάνουμε ξεχωριστή Αίτηση!).

Μεταφέρεστε έτσι στην παρακάτω Οθόνη όπου περνάτε ένα-ένα τα βήματα της Αίτησης.
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Βήμα1ο : Επιλέγετε για ποιο «Μέλος» θα κάνετε Αίτηση 

Βήμα 2ο: Επιλέγετε την Υπηρεσία (ΣΗΜ. Σε περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί επιλογή σημαίνει ότι πχ το 
Μέλος είναι εκτός ηλικιακού Group και δε μπορεί να συμμετάσχει στα Προγράμματα. Άλλη περίπτωση 
είναι ότι αυτό το χρονικό διάστημα είναι δυνατή η καταχώρηση αιτήσεων μόνο για παλαιά μέλη του 
κολυμβητήριου.)
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Βήμα 3ο: Επιλέγετε την Παροχή. Προς το παρόν γίνονται Online μόνο εγγραφές στο Κολυμβητήριο του 
Δήμου Βύρωνα. Επομένως επιλέγετε «ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ».

OnLine Αιτήσεις Σελίδα 12 από 21



      

Βήμα 4ο: Επιλέγετε το Πρόγραμμα που επιθυμείτε. Σε κάθε Πρόγραμμα βλέπετε πληροφορίες για τη 
Δραστηριότητα (δηλ. Κολύμβηση Aqua Aerobic, τις μέρες και ώρες έναρξης και λήξης, το σημείο που 
πραγματοποιούνται καθώς και το ενδεικτικό κόστος Εγγραφής και τις τιμές μηνιαίας συνδρομής χωρίς 
τυχόν εκπτώσεις).

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 για τη 
διαθεσιμότητα θέσεων. 

 Βάσει Κανονισμού Λειτουργίας, αν η καταβολή του αντιτίμου, δεν πραγματοποιηθεί 
εντός 5 ημερών από την υποβολή, η αίτηση δεν θα θεωρείται Ενεργή και η θέση θα 
διατίθεται ξανά στο κοινό.
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Βήμα 5ο: Σε αυτό το βήμα βλέπετε μια προεπισκόπηση της Αίτησης και πατάτε «Συνέχεια» αν είστε 
σίγουροι για την επιλογή σας.

Ενημερώνεστε ότι μετά την αποθήκευση, δε θα είναι δυνατή η επεξεργασία της Αίτησης και συνεχίζετε αν είστε 
σίγουροι. Ειδάλλως πηγαίνετέ στο προηγούμενο βήμα για να αλλάξετε την επιλογή προγράμματος. 
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Βήμα 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. 

Αρχικά κλικάρετε το «Πατήστε εδώ για να ανεβάσετε τα δικαιολογητικά».
Τα δικαιολογητικά χωρίζονται σε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ για την υποβολή και προαιρετικά, ανάλογα την 
κατηγορία στην οποία ανήκει ο Αθλούμενος (πχ Άνεργος, Φοιτητής, Κάτοικο, Δημότης κλπ).
Τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ για την υποβολή Δικαιολογητικά, χαρακτηρίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*)

Όσα δικαιολογητικά, από τα μη Υποχρεωτικά, δικαιολογούν τυχόν έκπτωση (βλ. ανακοίνωση 
Τιμοκαταλόγου Κολυμβητηρίου, για παράδειγμα δημότης, κάτοικος, ΑΜΕΑ, φοιτητής, 
μονογονέας, τρίτεκνος, πολύτεκνος, άνεργος κλπ), πρέπει να τα επισυνάψετε προκειμένου να 
ισχύει η έκπτωση! 
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Για την επισύναψη των δικαιολογητικών, κλικάρετε το Δικαιολογητικό που θέλετε να επισυνάψετε, 
ανοίγει παράθυρο επιλογής αρχείου και επιλέγετε ποιο θα «ανεβάσετε». Μετά την ολοκλήρωση απλά 
κλείνετε το Παράθυρο των Δικαιολογητικών από το “X” . 
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Επιστρέφετε έτσι στην παρακάτω οθόνη, όπου κάνετε « » , αφού αποδεχτείτε τον όρο 
αποθήκευσης και επεξεργασίας των δεδομένων που έχετε καταχωρήσει. 
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Βήμα 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

 Την προέγκριση της Αίτησης σας, 
 Τους Τραπεζικούς λογαριασμούς για την κατάθεση του αντιτίμου συμμετοχής

Επίσης από τον Πίνακα των Αιτήσεων, μπορείτε να ενημερώνεστε για την πορεία της Αίτησης σας.

OnLine Αιτήσεις Σελίδα 19 από 21



      

2.5 Αίτηση Ακύρωσης Αίτησης 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διακόψετε Ενεργό Πρόγραμμα, τότε από την αρχική οθόνη διαχείρισης,

θα πρέπει να κλικάρετε στο σύμβολα , στο αντίστοιχο Πρόγραμμα. 

Στη συνέχεια εμφανίζεται παράθυρο, όπου καταχωρείτε τον λόγο διακοπής αν επιθυμείτε, και 
αποθηκεύετε. 
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Μετά την ενέργεια αυτή, επιστρέφετε στην αρχική οθόνη, όπου βλέπετε την αλλαγή κατάστασης της 
Αίτησης από Ενεργή σε «Προς Διακοπή».
Αφού γίνει αξιολόγηση του Αιτήματος και δεν βρεθούν κολλήματα (πχ. Οφειλές), τότε το αίτημά σας 
γίνεται αποδεκτό και η Αίτηση μεταβαίνει στην κατάσταση «Διακοπή».

Ευχαριστούμε πολύ!!!
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