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Γενικά 
 

Το Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων 

(ΣΔΟΠΣ) αποτελεί ένα σημείο απρόσκοπτης και αδιάλειπτης εξυπηρέτησης όπου, κάθε 

συναλλασσόμενος μπορεί να ενημερώνεται  για  τις οικονομικές του συναλλαγές με τον 

ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΑΙΩΝ - ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ. 

Το ΣΔΟΠΣ παρέχει σε κάθε συναλλασσόμενο τη δυνατότητα: 

 να προβάλει την καρτέλα του με την συνολική εικόνα με τις εκκρεμείς οφειλές 

συνδρομών καθώς και τις πληρωμές που έχει κάνει. 

 να εκτυπώσει τα στοιχεία μιας οφειλής. 

 να πληρώσει τις βεβαιωμένες οφειλές  

o κάνοντας χρήση της ταυτότητας πληρωμής μέσω Web Banking, ATM ή 

Ταμείου Τραπέζης.  

o πραγματοποιώντας απευθείας πληρωμή με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα 

Η διεύθυνση του συστήματος ΣΔΟΠΣ είναι η https://semma.qprimeerp.gr/ 

  

https://semma.qprimeerp.gr/
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Αρχική Σελίδα 
 

Στην αρχική σελίδα της εφαρμογής ΣΔΟΠΣ υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές  

 Είσοδος στην Εφαρμογή 

 Δημιουργία Λογαριασμού 

 Υπενθύμιση κωδικού (αν τον έχετε ξεχάσει) 

 Ερώτησης αν ένα μέλος είναι οικονομικά ενήμερο ή όχι. 
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Δημιουργία Λογαριασμού 
 

Για την δημιουργία λογαριασμού θα χρειαστείτε την κάρτα μέλους, όπου αναγράφονται ο Αριθμός 

Μητρώου και ο Κωδικός Μέλους τα οποία είναι απαραίτητα για την εγγραφή σας. 

 

Πατώντας στην επιλογή Δημιουργία Λογαριασμού μεταφέρεστε σε μια οθόνη για να κάνετε την εγγραφή 

σας. Συμπληρώνετε τα υποχρεωτικά πεδία με αστερίσκο (*) και πατάτε εγγραφή.  

 

Θα σας έρθει ένα email για να πατήσετε επιβεβαίωση και η εγγραφή σας θα έχει ολοκληρωθεί. 

  



Οδηγίες χρήσης για μέλη ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΑΙΩΝ - ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 

   5  

Είσοδος στην εφαρμογή 
 

Με τα στοιχεία που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας, κάνετε είσοδο στην εφαρμογή. 

 

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα σας έρθει μήνυμα στο email δηλώσατε κατά την εγγραφή σας, ότι η 

διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.  
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Καρτέλα Οφειλέτη 
 

Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός και έλεγχος των στοιχείων που δώσατε κατά την δημιουργία, θα 

εμφανιστεί η καρτέλα σας. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας γίνεται εντός 24 ωρών. 

 

Στην επιλογή Καρτέλα Οφειλέτη βλέπετε το σύνολο των υποχρεώσεων σας, με το υπόλοιπο αν υπάρχει, 

καθώς και τις πληρωμές που έχετε κάνει. 
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Οφειλές Εκτός Ρύθμισης 
 

Στην επιλογή Οφειλές Εκτός Ρύθμισης βλέπετε αναλυτικά τις οφειλές σας ανά έτος.

 

Πληρωμή Οφειλής μέσω ΔΙΑΣ 
 

Μπορείτε επιλέγοντας εκτύπωση να εκτυπώσετε το Σημείωμα για Πληρωμή με τον Κωδικό Ηλεκτρονικής 

Πληρωμή και να κάνετε την πληρωμή μέσα από τον τραπεζικό σας λογαριασμό. 

 


