ΑΘΗΝΑ
Πληροφοριακό Σύστημα
Διαχείρισης Προσωπικού

Εγχειρίδιο Χρήσης

για εκπαιδευτικούς
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας

Γενικές πληροφορίες
Ο παρών οδηγός περιγράφει τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι
ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες εκπαιδευτικοί, αφενός μεν (αν δεν έχουν εγγραφεί) για να
δημιουργήσουν τον προσωπικό τους λογαριασμό στο σύστημα «Αθηνά», αφετέρου δε να
προβαίνουν στην αίτηση - δήλωση των Σχολείων της προτίμησής τους.

Βήμα 1ο – Δημιουργία λογαριασμού
Για να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό πληκτρολογείτε σε ένα
φυλλομετρητή ιστοσελίδων (web browser - προτείνεται η χρήση Mozilla Firefox ή Google
Chrome και όχι Internet Explorer) τη διεύθυνση

www.athena.net.gr/athena/personalinfo
και μεταβαίνετε στην παρακάτω σελίδα. Επιλέγετε «Νέα Εγγραφή» 1 :
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Σελ. 1

Στη σελίδα που θα εμφανισθεί συμπληρώνετε όλα τα ζητούμενα στοιχεία και επιλέγετε
«Επόμενο»:

Εάν συμπληρώσατε ορθά τα ζητούμενα στοιχεία θα εμφανισθεί στην οθόνη του
υπολογιστή σας το ακόλουθο μήνυμα επιβεβαίωσης:

Για να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας παρακαλούμε ελέγξτε το e-mail σας και στο
μήνυμα που λάβατε από το Π.Σ. «Αθηνά» επιλέξτε το σύνδεσμο «εδώ» 1 :

1
Σελ. 2

Θα μεταφερθείτε στην ακόλουθη σελίδα - έγγραφη επιβεβαίωση της επιτυχούς ολοκλήρωσης
της διαδικασίας εγγραφής σας στο Π.Σ. «Αθηνά»:

Βήμα 2ο – Δήλωση Προτιμήσεων Σχολείων
Στη συνέχεια, παρακαλούμε να μεταβείτε εκ νέου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.athena.net.gr/athena/personalinfo
Θα εμφανισθεί η παρακάτω σελίδα.
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Συμπληρώνετε το όνομα χρήστη (δηλ. το e-mail σας) 1 , τον κωδικό πρόσβασής σας 2
και επιλέγετε το πλήκτρο «Είσοδος» 3 .

Σελ. 3

Θα εμφανισθεί η αρχική σελίδα με τα στοιχεία σας, στη δεξιά πλευρά της οποίας θα
πρέπει να επιλέξετε τη διαδικασία στην οποία συμμετέχετε (π.χ. ΑΙΤΗΣΗ .. ) και έπειτα τον
σύνδεσμο «εδώ» 1 :
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Σελ. 4

Στην επόμενη σελίδα μπορείτε να επιλέξετε τα σχολεία προτίμησής σας από τον «Πίνακα
Επιλογών» στη δεξιά πλευρά, πατώντας το πορτοκαλί εικονίδιο 1 που υπάρχει δίπλα σε κάθε
σχολείο. Τα σχολεία που θα επιλέξετε θα προστεθούν στον «Πίνακα Προτιμήσεων» στην
αριστερή πλευρά. Σε αυτόν μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των επιλογών σας (εικονίδιο 2 ) ή
να διαγράψετε κάποια/κάποιες από αυτές (εικονίδιο 3 ).
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Στην περιοχή «Παρατηρήσεις» 4 έχετε τη δυνατότητα να γράψετε πιθανά σχόλιά σας.
Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των σχολείων, θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο
«Αποθήκευση» 5 .
Αμέσως μετά την αποθήκευση, κάτω από τον «Πίνακα Προτιμήσεων» θα εμφανισθεί ο
σύνδεσμος «Εκτύπωση αίτησης» 1 . Επιλέγοντάς τον μπορείτε να λάβετε ένα αντίγραφο της
αίτησής σας σε μορφή PDF.

1
Όσο διαρκεί η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, θα έχετε τη δυνατότητα να τροποποιείτε
τις προτιμήσεις σας και να τις αποθηκεύετε εκ νέου. Μόλις η προθεσμία υποβολής εκπνεύσει,

Σελ. 5

η αίτηση θα οριστικοποιηθεί αυτόματα και θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου ο οποίος θα
εμφανισθεί στην εκτύπωση της οριστικής σας αίτησης.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή, αν το κρίνετε σκόπιμο, μπορείτε
να αποστείλετε μήνυμα (e-mail) με το θέμα που σας απασχολεί σε μία εκ των διευθύνσεων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου proistdioik@dide.pie.sch.gr ή athanassiadis@sch.gr .

Καλή Επιτυχία!
//---------------//

Σελ. 6

