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Αθλητικών & Πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

«e-Sport&Culture»
ΗΕφαρμογή «e-Sport&Culture», είναι διαδικτυακή

και δεν χρειάζεται καμία απολύτως εγκατάσταση ή
αγορά εξοπλισμού. Λειτουργεί μέσω διαδικτύου

(internet) σε όλους τους browsers.
Επιπλέον, η Εφαρμογή «e-Sport&Culture», παρέχει Ψη-
φιακά στους Πολίτες τις υπηρεσίες:
• Εγγραφής μέλους πρόσβασης σε αθλητικούς και πολιτι-

στικούς χώρους του Δήμου.

• Υποβολή σχετικής αίτησης και ενημέρωσης - προσκόμι-
σης δικαιολογητικών.

• Έγκρισης ή απόρριψης αίτησης - εκκρεμοτήτων δικαιο-
λογητικών.

• Ενημέρωση για την εξέλιξη της αίτησης.
• Δυνατότητα επιβεβαίωσης τυχόν καταβολής συνδρομής

μέλους.

www.forum-training.gr
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Ηοργάνωση, διοίκηση και λειτουργία αθλητικών και
πολιτιστικών εγκαταστάσεων - δραστηριοτήτων των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι απαραίτητη

προϋπόθεση για την τήρηση των διαδικασιών σε ένα νομικό
πρόσωπο ή μιας υπηρεσίας ενός Δήμου, ενώ παράλληλα
βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους Δημότες.

Η εφαρμογή «e-Sport&Culture», απλοποιεί την καθημε-
ρινότητα των στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους την τή-
ρηση των διαδικασιών των αθλητικών και πολιτιστικών δρα-
στηριοτήτων και διασφαλίζει την εξυπηρέτηση και παροχή
ποιοτικών υπηρεσιών προς το Δημότη.

Τα οφέλη της εφαρμογής «e–Sport&Culture»:
• Ομογενοποίηση μητρώου που μέχρι σήμερα τηρούνταν

χειρόγραφα, εξαλείφοντας με αυτόν τον τρόπο τα περιθώ-
ρια λάθους.

• Βελτιστοποίηση των διαδικασιών ελέγχου και είσπραξης
των συνδρομών των δημοτών.

• Αυτοματοποίηση διαδικασιών παράδοσης οικονομικών
στοιχείων.

• Οργάνωση των τμημάτων βάσει των δεδομένων των εγ-
γραφών των δημοτών.

• Οργάνωση και έλεγχος του προγράμματος των εκπαιδευτών.
• Οργάνωση των διαδικασίες του Νομικού Προσώπου με

δυνατότητα απολογισμού και προβλέψεων.
• Βελτίωση εξυπηρέτησης των δημοτών μέσω της εξ’ απο-

στάσεως αποστολής αιτήσεων εγγραφών και προκράτησης
χώρων άθλησης.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής 
«e–Sport&Culture»:
• Καταχώρηση αίτησης για την ένταξη του ενδιαφερόμενου

σε αθλητικές & πολιτιστικές δραστηριότητες.
• Δυνατότητα έγκρισης ή απόρριψης σχετικής αίτησης για

ένταξη σε αθλητικές & πολιτιστικές δραστηριότητες.
• Ολιστική διαχείριση του μέλους, μέσω της ενιαίας καρτέλας

σε σχέση με τις αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις.
• Δημιουργία ενιαίου Μητρώου Μελών.

• Τομείς Δραστηριοποίησης: Αθλητισμός - Πολιτισμός με τα
αντίστοιχα τμήματά τους.

• Καθορισμός τμημάτων σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες,
με ανάθεση των ανάλογων εκπαιδευτών.

• Παρακολούθηση ισχύς δικαιολογητικών ανά δραστηριό-
τητα (πιστοποιητικά υγείας, ημερομηνία έναρξης / λήξης).

• Διαχείριση εγκαταστάσεων διεξαγωγής των προγραμμά-
των: γυμναστήρια, σχολεία κ.λπ.

• Προγράμματα εκπαιδευτών: Αναλυτική καταγραφή εβδο-
μαδιαίων προγραμμάτων.

• Δυνατότητα δημιουργίας ειδικών τιμοκατάλογων ανά δρα-
στηριότητα και κατά περίπτωση (ειδικών εκπτωτικών πα-
κέτων.

• Παρακολούθηση συνδρομών και οφειλών (διασύνδεση
με την Οικονομική Υπηρεσία).

• Παρακολούθηση παρουσιών.
• Δυνατότητα κρατήσεων γηπέδων.
• Έκδοση αποδείξεων.
• Ρόλοι και δικαιώματα ανά χρήστη.
• Ενημέρωση πολιτών για αλλαγές σε ώρες και τμήματα –

μαζικές ενημερώσεις / ειδοποιήσεις.
• Έκδοση ατομικής κάρτα μέλους.
• Εξαγωγή πλήθος στατιστικών στοιχείων.
• Φιλοξενία δεδομένων σε πιστοποιημένους κατά ISO

27001, ISO 9001 και σύμφωνοι βάσει του GDPR servers.
• Δυνατότητα εξ’ αποστάσεως πληρωμών συνδρομών.
• Δυνατότητα διασύνδεσης με συστήματα τραπεζών.

Η Εφαρμογή «e-Sport&Culture», παρέχει στους χρή-
στες τη δυνατότητα πληθώρας αναφορών και εκτυ-
πώσεων, οι οποίες προσαρμόζονται στις ανάγκες του χρή-
στη. Ενδεικτικές αναφορές είναι: Αιτήσεις ανά δραστηριότητα
και χώρο, αιτήσεις οριστικά εγκεκριμένες, αιτήσεις με ελλεί-
ψεις ή σε κατάσταση προσωρινής έγκρισης ή απορριφθείσες
αιτήσεις, καρτέλα μέλους, παρουσιολόγιο μέλους, πληρω-
μές, οικονομικές εκκρεμότητες μελών, ειδοποιήσεις λήξης
δικαιολογητικών, έλεγχος συνδρομών, χρήση χώρων κ.λπ.

Αναγκαιότητα ολιστικής διαχείρισης 
Αθλητικών & Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων
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Ειδικοί Σύμβουλοι του Τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων - Εφαρμογών της Forum Software, 
μπορούν να σας ενημερώσουν για τις δυνατότητες της Εφαρμογής «e-Sport&Culture»


