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Οδηγίεσ για την καταχώρηςη απεργιών / ςτάςεων εργαςίασ 

Συνδεόμαςτε ςτθν ιςτοςελίδα του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ “Ακθνά”: 
https://www.athena.net.gr/athena/  με όνομα χριςτθ και κωδικό. 
 
Επιλζγουμε “Καταχώρηςη απεργιών” από το κεντρικό μενοφ και ςτθ ςυνζχεια από το μενοφ των 
απεργιών το ςφνδεςμο «Καταχώρθςθ Απεργιών» 
 
Από εδώ επιλζγουμε τθν θμερομθνία που κζλουμε και μετά τςεκάρουμε τα κουτάκια των 
εργαηομζνων που απιργθςαν. Με το «Επιλογή όλων» και με το «Αποεπιλογή όλων» επιλζγουμε 
ι αποεπιλζγουμε όλουσ τουσ εργαηομζνουσ.  
 
Με το κουμπί «Καταχώρθςθ» αποκθκεφουμε προςωρινά τουσ εργαηομζνουσ που απιργθςαν. 
Επίςθσ μποροφμε να καταχωριςουμε και αρικμό πρωτοκόλλου ςτο κάτω μζροσ τθσ φόρμασ, 
οπότε μετά τθν αποκικευςθ εμφανίηεται ο ςφνδεςμοσ «Εκτφπωςθ προςωπικοφ που απιργθςε». 
 
Για να οριςτικοποιιςουμε τθ διαδικαςία πρζπει ςτο κάτω μζροσ τθσ φόρμασ να ειςάγουμε 
αρικμό πρωτοκόλλου του ςχολείου και να πατιςουμε το πλικτρο «Δεν απιργθςε κανείσ – 
Αποςτολι email» ι «Οριςτικοποίθςθ και Αποςτολι email» (ο τίτλοσ αλλάηει αυτόματα ανάλογα 
με το αν είναι επιλεγμζνοι ι όχι κάποιοι από τουσ εργαηομζνουσ τθσ λίςτασ). 
 
Συνοπτικά η διαδικαςία ςυνίςταται να γίνεται ωσ εξήσ: 
1)Επιλζγουμε τουσ εκπαιδευτικοφσ που απιργθςαν 
2)Ειςάγουμε αρικμό πρωτοκόλλου του ςχολείου ςτο κατάλλθλο πεδίο 
3)Επιλζγουμε «Καταχώρθςθ» 
4)Επιλζγουμε το ςφνδεςμο «Εκτφπωςθ προςωπικοφ που απιργθςε» , εκτυπώνουμε το ζγγραφο 
και κάνουμε αυςτθρά ζλεγχο (το ζγγραφο παραμζνει αρχειοκετθμζνο ςτο ςχολείο). 
5)Αν το 4ο βιμα ζχει ολοκλθρωκεί τότε επιλζγουμε «Οριςτικοποίθςθ και Αποςτολι email» 
 
Εναλλακτικά, αν δεν υπάρχουν απεργοί: 
1)Ειςάγουμε αρικμό πρωτοκόλλου του ςχολείου ςτο κατάλλθλο πεδίο 
2)Επιλζγουμε «Δεν απιργθςε κανείσ – Αποςτολι email» 
 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ του τελευταίου Βιματοσ δεν μπορείτε να κάνετε καμμία αλλαγι!!! Για 
οποιαδιποτε λάκθ παρακαλώ επικοινωνιςτε με το τμιμα Μθχανογράφθςθσ (υπ. Επικοινωνίασ κ. 
Οικονομοποφλου Αγγελικι, τθλ. 2610243295). 
 
 

 

 

Σημεία Προςοχήσ:  

1) Οι εργαηόμενοι που δε μιςκοδοτοφνται από τθν ΑΧΑΪΑΣ καταχωροφνται μόνο για τα 

ςτατιςτικά τθσ διεφκυνςθσ. Για τθν παρακράτθςθ τθσ απεργίασ πρζπει να ςταλεί το 

Εφόςον ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία  ΔΕΝ χρειάηεται οποιαδιποτε άλλθ εργαςία για ενθμζρωςθ τθσ 

Διεφκυνςθσ ςχετικά με τισ απεργίεσ (email ι τθλεφωνικι επικοινωνία) με ςκοπό τθ δθμιουργία ςτατιςτικών 

ι τθν πράξθ περικοπισ μιςκοδοςίασ. 
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αντίςτοιχο ενθμερωτικό ζγγραφο προσ τθν υπθρεςία μιςκοδοςίασ τουσ για να γίνει θ 

αντίςτοιχθ περικοπι. 

2) Για τουσ εκπαιδευτικοφσ που δθλώνονται ότι βρίςκονται ςε απεργία, δεν δθλώνεται 

απουςία ςτθν υπθρεςία αδειών! 

3) από το κεντρικό μενοφ  Καταχώρθςθ απεργιών , μπορείτε να χρθςιμοποιείτε τισ εξισ 

επιλογζσ: Προβολι απεργιών, Καταχώρθςθ απεργιών. Παρακαλώ αγνοιςτε τισ επιλογζσ 

Πράξθ Περικοπισ Απεργιών, Οδθγίεσ Χριςθσ. 

4) Σε περίπτωςθ εκπαιδευτικών που διατίκενται ςε περιςςότερα του ενόσ ςχολεία, θ 

διλωςθ απεργίασ τουσ γίνεται από το ςχολείο που παρουςιάηονται τθ ςυγκεκριμζνθ 

θμζρα. Σε κάκε περίπτωςθ, αν ζνα ςχολείο δθλώςει απεργία για εκπαιδευτικό που ανικει 

και ςε άλλα ςχολεία, τα υπόλοιπα ςχολεία ςτα οποία διατίκεται ο εκπαιδευτικόσ βλζπουν 

ιδθ επιλεγμζνο το όνομα του εκπαιδευτικοφ.    

5) Σε περίπτωςθ που διαπιςτώςετε ότι λείπει όνομα εκπαιδευτικοφ από τθ λίςτα ςασ, 

παρακαλώ ενθμερώςτε μασ με τα ςτοιχεία του εκπαιδευτικοφ (ΑΜ, επώνυμο, όνομα, 

ειδικότθτα) με e-mail ςτο mail@dide.ach.sch.gr   
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