Οδηγίες συμπλήρωσης Αίτησης Τοποθέτησης Αναπληρωτή σε Σχ. Μονάδα της
Δ.Δ.Ε. Σερρών

1. Στην ιστοσελίδα της διεύθυνσης http://dide.ser.sch.gr επιλέγετε το εικονίδιο «Ηλ.
Υπηρεσίες Αναπληρωτών»

2. Στη νέα σελίδα κάνουμε σύνδεση με:
Όνομα χρήστη: Το e-mail με το οποίο κάναμε εγγραφή στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.
Κωδικός: Το Α.Φ.Μ. μας

3. Στη σελίδα που εμφανίζεται επιλέγουμε τον σύνδεσμο «Αίτηση Τοποθέτησης» από
την ομάδα Αιτήσεις

4. Στη συνέχεια, στη νέα σελίδα επιλέγουμε «Εισαγωγή».

Συμπληρώνουμε την αίτηση με τα στοιχεία που μας ζητούνται. Συμπληρώνουμε μια
τουλάχιστον επιλογή σχολείου και στο πλαίσιο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» γράψτε αν το

θεωρείτε απαραίτητο και κάποιες παρατηρήσεις προς το ΠΥΣΔΕ, που αφορούν την
αίτησή σας, έως 300 χαρακτήρες.

Οριστικοποιούμε την αίτηση με δυο τρόπους: 1. Κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση
Όλων» ή 2. Το εικονίδιο √ δίπλα στην ετικέτα «ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ»

5. Θα σας αποδοθεί ένας μοναδικός κωδικός αίτησης, γεγονός που σημαίνει πως
η αίτησή σας έχει καταχωρηθεί επιτυχώς (Για να εμφανιστεί κάντε κλικ στο
κουμπί Ανανέωση, δίπλα από το κουμπί Εισαγωγή.)

6. Αν θέλουμε να διαγράψουμε την αίτησή μας και να δημιουργήσουμε νέα τότε
επιλέγουμε την αίτηση και επιλέγουμε από το μενού «Με επιλεγμένα» →
«Διαγραφή».

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Η νέα αίτηση έχει Νέο Κωδικό αίτησης.
Η Αίτηση πρέπει να εκτυπωθεί και να υπογραφεί από τον εκπαιδευτικό.
7. Για να Εκτυπώσουμε την αίτηση και να την υπογράψουμε επιλέγουμε την
Αίτηση και επιλέγουμε από το εικονίδιο του εκτυπωτή την «Εκτύπωση
Επιλογής» και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Εκτύπωση»

Θα εμφανιστεί η αίτηση όπως παρακάτω:

Η Αίτηση πρέπει να εκτυπωθεί και να υπογραφεί από τον εκπαιδευτικό.

Για να εκτυπώσουμε την αίτηση που εμφανίζεται, επιλέγουμε μέσα από το μενού του
φυλλομετρητή (Chrome, Mozilla, Internet Explorer) την επιλογή Εκτύπωση. Π.χ. για τον
Mozilla έχουμε το εξής μενού:

Για οποιαδήποτε τεχνική υποστήριξη καλέστε στα παρακάτω τηλέφωνα:
τηλ. 23210 47547 -548 -549 από τις 8:00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ..

Η αίτηση αφού έχει υπογραφεί, μεταφορτώνεται στον φάκελο του αντίστοιχου
αναπληρωτή από το μενού

Για την μεταφόρτωση της αίτησης υπάρχει ξεχωριστός οδηγός.

