
Υποσύστηµα Συµπλήρωσης Απογραφικών ∆ελτίων - Εγγραφή χρήστη – 

ενεργοποίηση λογαριασµού 

Για τους ωφελούµενους/καταρτιζόµενους 

Ο κάθε ωφελούµενος θα εισέλθει στην ιστοσελίδα https://mis.inedivim.gr/iek-microdata και θα 

εγγραφεί ως χρήστης. Για το σκοπό αυτό θα χρησιµοποιήσουν το σύνδεσµο «Εγγραφή ως νέος 

χρήστης;» στην σελίδα σύνδεσης, και να εισάγουν το e-mail µε το οποίο έχουν νωρίτερα 

καταχωρηθεί από το ΙΕΚ στους «Χρήστες Απογραφικών ∆ελτίων ΙΕΚ», καθώς και τον κωδικό 

που επιθυµούν. Το σύστηµα τους αποστέλλει µήνυµα στη διεύθυνση e-mail µε σύνδεσµο τον 

οποίο ακολουθούν για να ενεργοποιηθεί ο λογαριασµός τους. 

Μόλις ενεργοποιηθεί ο λογαριασµός τους, µπορούν να συνδεθούν στο σύστηµα. 

Υπάρχει δυνατότητα επαναποστολής του e-mail ενεργοποίησης από το σύνδεσµο «Θέλετε να 

σας ξαναστείλουµε το e-mail ενεργοποίησης λογαριασµού;». Επίσης υπάρχει διαδικασία 

αλλαγής κωδικού από το σύνδεσµο «Ξεχάσατε τον κωδικό σας;». 

Στην αρχική σελίδα ο ωφελούµενος βλέπει στοιχεία για το δελτίο εισόδου και εξόδου και 

συγκεκριµένα αν το έχει υποβάλλει, αν έχει ξεκινήσει τη συµπλήρωση (προσωρινά 

αποθηκευµένο) ή αν µπορεί να δηµιουργήσει νέο. Από την αρχική σελίδα µπορεί να οδηγηθεί 

στη σελίδα συµπλήρωσης και υποβολής του απογραφικού δελτίου εισόδου/εξόδου (κουµπί 

«Νέο ∆ελτίο»). 

Τονίζεται ότι η συµπλήρωση/υποβολή των απογραφικών δελτίων οδηγεί στην 

αποθήκευση των δελτίων στη βάση δεδοµένων του ΠΣ ΙΕΚ/Σ∆Ε/Κ∆ΒΜ και όχι στην 

αποστολή τους στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Η αποστολή στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ γίνεται σε επόµενο χρόνο από 

τους διαχειριστές του συστήµατος. 

Στη σελίδα συµπλήρωσης/υποβολής απογραφικού δελτίου, υπάρχουν πεδία για όλα τα 

στοιχεία που πρέπει να συµπληρώσει ο ωφελούµενος (ΑΜΚΑ, διεύθυνση, τηλέφωνο, κτλ) 

καθώς και για όλα τα ερωτήµατα του δελτίου (Α1, Α1.1, κτλ). Στη σελίδα αυτή υπάρχουν 

κουµπιά για: 

• Προσωρινή αποθήκευση: µε αυτό το κουµπί το δελτίο αποθηκεύεται προσωρινά και ο 

ωφελούµενος µπορεί να συνεχίσει τη συµπλήρωσή του σε µεταγενέστερο χρόνο. 

• Υποβολή: µε αυτό το κουµπί ο ωφελούµενος υποβάλει το δελτίο στο ΠΣ ΙΕΚ/Σ∆Ε/Κ∆ΒΜ 

(το δελτίο δεν στέλνεται ακόµα στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ). Σε αυτό το σηµείο το σύστηµα εκτελεί 

όλους τους ελέγχους εγκυρότητας και ενηµερώνει το χρήστη για τυχόν σφάλµατα (π.χ. 

µη έγκυρο ΑΜΚΑ, ή ότι δεν έχει απαντήσει όλα τα ερωτήµατα, κτλ). 

• Εκτύπωση: εµφανίζεται το δελτίο σε µορφή pdf, προκειµένου ο ωφελούµενος να το 

κρατήσει στο αρχείο του ή να το εκτυπώσει σε χαρτί. 

Σηµειώνεται ότι δελτίο εξόδου µπορεί να συµπληρωθεί µόνο αν έχει προηγούµενα υποβληθεί 

δελτίο εισόδου 

 


