
Τμήμα Μισθοδοσίας Διεύθυνσης  Δ.Ε. Αχαΐας 

(ΝΕΟ 18/05/2015) - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

 Συνδεθείτε στο Υποσύστημα του ΑΘΗΝΑ  για τις εξετάσεις 

(https://www.athena.net.gr/athena/exetaseis/login.php ) με τους ειδικούς κωδικούς που έχετε 

για να μπαίνετε στο υποσύστημα αυτό. 

 Εκεί θα δείτε ήδη καταχωρημένους, το μεγαλύτερο μέρος των απασχολούμενων στο ΕΚ. Σε 

περίπτωση που δεν βρείτε κάποιον θα πρέπει να τον καταχωρήσετε εσείς. Αυτοί που μπορεί 

να λείπουν από τη λίστα θα είναι είτε το βοηθητικό προσωπικό( καθαρίστριες, επιστάτες) ή 

επιτηρητές που είναι ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ. 

 Αφού παραλάβατε συμπληρωμένα πλήρως τα έντυπα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ» θα πρέπει 

να προχωρήσετε στην καταχώρηση τους, στο σύστημα κάνοντας τα παρακάτω 

ακολουθώντας  

 Από την ομάδα  «Διαχείριση Στοιχείων» επιλέξτε «Καταχώρηση 

Επιτροπής/Επιτηρητών» 

 Πρώτα θα αναζητήσετε τον απασχολούμενο που θέλετε να καταχωρήσετε στην επιτροπή, 

δίνοντας κάποια από τα στοιχεία που ζητούνται στα αντίστοιχα πεδία.  

o Αν από την αναζήτηση βρείτε τον απασχολούμενο τον κάνετε προσθήκη στην 

επιτροπή, δίνοντας του την ιδιότητα που έχει στο ΕΚ (επιτηρητής, βοηθητικό 

προσωπικό κ.α.). Επίσης κάνετε ένα έλεγχο των στοιχείων που υπάρχουν στο 

σύστημα με τα ήδη καταχωρισμένα στοιχεία. 

o Αν αναζήτηση δεν φέρει κάποιο αποτέλεσμα θα πρέπει να καταχωρίσετε από 

την αρχή τα στοιχεία του. 

 

 

Πεδία για την αναζήτηση 
προσωπικού 

 

Κάντε κλίκ για να ξεκινήσετε την 
καταχώρηση του προσωπικού που δεν 
υπάρχει στο ΑΘΗΝΑ 

https://www.athena.net.gr/athena/exetaseis/login.php
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ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 
Για την καταχώρηση στοιχείων 

Η καταχώρηση των στοιχείων γίνεται στη παρακάτω φόρμα. Συμπληρώνετε τα στοιχεία που έχουν 

συμπληρώσει στο έντυπο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ».  

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΚΑ 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους απασχολούμενους που έχουν ΙΚΑ.  

Ακόμα και αυτούς που θα βρείτε ήδη καταχωρημένους στο ΑΘΗΝΑ θα πρέπει να προσέξετε 

στον ΑΜ (αριθμ. Μητρώου) του εργαζόμενου (συνήθως είναι ήδη  καταχωρισμένο το ΑΦΜ) να 

βάλετε τον ΑΜ ΙΚΑ από το έντυπου που σας έχει συμπληρώσει.!!!! 

 

 
 
 
 
 
 

Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται  
μόνο για όλους τους 
απασχολούμενους που έχουν ΙΚΑ 
(εκπαιδευτικοί, καθαρίστριες 

επιστάτες) με 101. Μόνο αν 

πρόκειται για καθαρίστριες που 
είναι στα ΒΑΡΕΑ συμπληρώνεται 

με 105. 

Για τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ συμπληρώνεται με 243010 

Για τις ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ συμπληρώνεται με 913110 
Για τους ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ συμπληρώνεται με 411500 

Δεν συμπληρώνεται 

Ειδικά για τους 
απασχολούμενους  που 
έχουν ΙΚΑ στο πεδίο αυτό 
θα πρέπει να καταχωρίζεται 
ο ΑΜ ΙΚΑ! !!!! 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Θα πρέπει να ελέγξετε τα παρακάτω: 

Από την καρτέλα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ θα πρέπει να πατήσετε την επιλογή: 

1. Καταχώριση IBAN προσωπικού: τότε θα εμφανιστούν οι εργαζόμενοι στους οποίους δεν 
υπάρχει στο σύστημα καταχωρημένο το ΙΒΑΝ για να το καταχωρίσετε. Όταν κάποια άλλη 
στιγμή αργότερα πατήσετε την επιλογή δεν θα σας βγάλει κανένα όνομα γιατί πλέον για 
όλους τους απασχολούμενους υπάρχει ΙΒΑΝ, 

2. Καταχώριση ΑΜΚΑ προσωπικού: τότε θα εμφανιστούν οι εργαζόμενοι στους οποίους δεν 
υπάρχει στο σύστημα καταχωρημένο το ΑΜΚΑ για να το καταχωρίσετε. Όταν κάποια άλλη 
στιγμή αργότερα πατήσετε την επιλογή δεν θα σας βγάλει κανένα όνομα γιατί πλέον για 
όλους τους απασχολούμενους υπάρχει ΑΜΚΑ. 

 
 

 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  

 Παρακαλούμε να ελέγχετε το έντυπο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ» να είναι πλήρως 
συμπληρωμένο με τα στοιχεία που ζητάμε γιατί έχουν παρατηρηθεί επανειλημμένως 
ελλείψεις και αναζητούμε  τους απασχολούμενους εκ των υστέρων 

 Θα απαιτείται να σας δίνουν βεβαιώσεις αποδοχών (των μηνών Απριλίου ή Μάιου ή Ιούνιο) 
μέχρι το τέλος των εξετάσεων.  

 Για οποιαδήποτε βοήθεια ή απορία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας  παρακαλούμε όμως 
να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες 


