
ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
για το σχολικό έτος  2020-2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ/ΔΟΜΕΣ

                                         

Υποβολή Μηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης

Η διαδικασία εκτύπωσης και υποβολής τους, είναι η ακόλουθη:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
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Εισέρχεστε στη σελίδα μας, επιλέγετε «Παιδικοί Σταθμοί -ΚΔΑΠ»  - «Περίοδος 2020 – 2021» 
- «Κατάσταση ωφελουμένων παιδιών ανά φορέα/δομή» (της 24/8/2020)

Επιλέγετε την αντίστοιχη Πρόσκληση 
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Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας, ΑΦΜ και κωδικό και πατάτε «Είσοδος»

Πατάτε επάνω στο εικονίδιο «εκτύπωση/ανέβασμα μηνιαίων αρχείων»
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Επιλέγετε το μήνα αναφοράς (εν προκειμένω, πρώτα Σεπτέμβριο και μετά Οκτώβριο 2020)

Πατάτε το εικονίδιο που βρίσκεται επάνω αριστερά: «Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης»
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Εμφανίζεται το αρχείο, το εκτυπώνετε, υπογράφεται από τις ωφελούμενες και τον 
υπεύθυνο της δομής και μετά το σκανάρετε και το αποθηκεύετε στον υπολογιστή σας  σε 
pdf αρχείο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Επιλέγετε τη Δομή / Κατηγορία και το αντίστοιχο Ταμείο Χρηματοδότησης (ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ, 
ΠΕΠ, κλπ) που θέλετε να επισυνάψετε Μηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης.
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Πατάτε «επιλογή αρχείου» και επιλέγετε το αρχείο που επιθυμείτε από τον υπολογιστή σας 
(πάντα σε μορφή .  pdf)
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Μετά την επιλογή του αρχείου πατάτε «Ανέβασμα αρχείου»

Στην εφαρμογή πλέον, βλέπετε πού έχετε ανεβάσει Μηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης και 
επιλέγοντάς το μπορείτε να το δείτε.
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Σε κάθε αρχείο που έχετε επισυνάψει εμφανίζεται δίπλα η επιλογή «Διαγραφή», έτσι ώστε -
σε περίπτωση λάθους - να μπορείτε να το διαγράψετε και να το αντικαταστήσετε. (Η 
επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη αφού έχετε επισυνάψει αρχείο και μέχρι την επισύναψη 
και του Διαβιβαστικού).

Όταν ολοκληρώσετε την επισύναψη των Μηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης μπορείτε να 
εκτυπώσετε το Διαβιβαστικό του φορέα σας , επιλέγοντας κάτω αριστερά «Διαβιβαστικό 
Μηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης».
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Μετά την εκτύπωση, το Διαβιβαστικό υπογράφεται ψηφιακά από το Νόμιμο Εκπρόσωπο 
του Φορέα και το επισυνάπτετε από την επιλογή «Επισύναψη Διαβιβαστικού».

Με την επισύναψη του Διαβιβαστικού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των 
Μηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης και η εφαρμογή «κλειδώνει». 
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