
 

1. 

 
Ανοίξτε τον Internet Explorer και πληκτρολογήστε την 

διεύθυνση www.learnsoft.gr/agsetup.exe  

2. 

 
Πατήστε το κουμπί Εκτέλεση 

3. 

 
Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η λήψη 

4. 

 
Αν εμφανιστεί το παραπάνω μήνυμα πατήστε το 
κουμπί Ναι. 

5. 

 
Πατήστε το κουμπί Επόμενο 

6. 

 
Πατήστε το κουμπί Επόμενο 

7. 

 
Πατήστε το κουμπί Εγκατάσταση 

8. 

 
Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. 
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9. 

 
Πατήστε το κουμπί Τέλος 

10. 

 
Στην επιφάνεια εργασίας θα βρείτε το εικονίδιο με 

όνομα Αθηνά – Εκπαιδευτικό λογισμικό. Κάντε 
διπλό πάτημα για να το εκτελέσετε. 

11. 

 
Αν εμφανιστεί το παραπάνω μήνυμα πατήστε Ναι 

12. 

 
1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό προϊόντος 
2. Πατήστε το κουμπί Εισαγωγή 

 
13. 

 
Όταν εμφανιστεί το παραπάνω παράθυρο πατήστε το 
κουμπί Εντάξει. 

 
14. 

 
 
 

 
Πατήστε το κουμπί ΟΚ. 

  



 

15.  

 
Πατήστε το κουμπί Είσοδος 

16. 
 
 
 

 
Πατήστε το κουμπί ΟΚ 

17. 

 
Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η λήψη και να ανοίξει 

πάλι το πρόγραμμα. 

18. 

 
Πατήστε ξανά το κουμπί Είσοδος 

19. 
 
 

 
Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας 

έχει δοθεί. Κατόπιν πατήστε το κουμπί Εντάξει για να 
εισέλθετε στο εκπαιδευτικό λογισμικό. 

20. 

 
Πατήστε το κουμπί Λήψη ώστε να εγκατασταθούν 

όλα τα απαραίτητα αρχεία μέσω internet. 

21. 

 

 
Η διαδικασία της λήψης θα διαρκέσει αρκετές ώρες. 
Μπορείτε να διακόψετε την διαδικασία αυτή 
πατώντας το κουμπί Ακύρωση λήψης (θα χρειαστεί 
να το κάνετε τρεις φορές) και να την συνεχίσετε 
αργότερα. 
 
Παρόλο που θα μπορείτε και χωρίς την διαδικασία 
της λήψης να ξεκινήσετε τα μαθήματα σας 
προτείνουμε να ολοκληρώσετε την λήψη πρώτα. 

 



 

Μπορώ να εγκαταστήσω το πρόγραμμα σε 2 

ή περισσότερους υπολογιστές; 

Κάθε κωδικός προϊόντος μπορεί να λειτουργεί μόνο σ’ 
έναν υπολογιστή κάθε στιγμή. Μπορείτε με την ίδια 
διαδικασία να ενεργοποιήσετε τον ίδιο κωδικό σ’ έναν 
δεύτερο υπολογιστή όμως τότε θα σταματήσει 
αυτόματα να λειτουργεί από τον πρώτο. 

Επίσης λάβετε υπ’ όψιν σας ότι το κουμπί της λήψης 
έχει προγραμματιστεί ώστε να μπορεί να λάβει μέχρι 
ένα όριο εκπαιδευτικού υλικού σε GB. Αυτό σημαίνει 
ότι στον δεύτερο υπολογιστή το κουμπί της λήψης θα 
επαρκέσει μόνο για την λήψη των αρχείων εργασίας και 
όχι των βίντεο.  

Παρόλα αυτά θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το 
πρόγραμμα καθώς η λήψη των σχετικών βίντεο θα 
γίνεται τη στιγμή που θα τα χρειάζεστε. 

Γενικά λοιπόν η λογική του προγράμματος είναι ότι θα 
εγκατασταθεί σ’ έναν υπολογιστή. Παρόλα αυτά 
μπορείτε να κάνετε εγκαταστάσεις και σ’ άλλους 
υπολογιστές που όμως δεν θα λειτουργούν ποτέ 
ταυτόχρονα ενώ στους υπολογιστές πέρα από τον 
πρώτο θα πρέπει να περιμένετε για την λήψη των 
βίντεο τη στιγμή που τα ζητάτε. 

Αν θέλετε οπωσδήποτε να εγκαταστήσετε το 
πρόγραμμα σε δεύτερο υπολογιστή μπορείτε να 
ζητήστε έναν δεύτερο κωδικό προϊόντος που κοστίζει 
8€. Έτσι θα έχετε την δυνατότητα να εγκαταστήσετε το 
πρόγραμμα σε δύο υπολογιστές και να κάνετε λήψη του 
εκπαιδευτικού υλικού και στους δύο. Παρόλα αυτά θα 
έχετε πρόσβαση μόνο σ’ έναν κάθε φορά αφού κάθε 
όνομα χρήστη δεν μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα σε 
δύο διαφορετικούς υπολογιστές. 




