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Οδηγίες χρήσης εφαρμογής υποβολής αίτησης τοποθέτησης 

Για να συνδεθείτε στην εφαρμογή θα πρέπει να ακολουθήσετε τον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://srv-dide-a.thess.sch.gr/aitisi 

Προσοχή! Δεν υποστηρίζεται ο Internet Explorer. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε είτε Mozilla 
Firefox είτε Google Chrome είτε Microsoft Edge. 

 

Στην εφαρμογή αυτή, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση – δήλωσή σας, να την 
αποθηκεύσετε προσωρινά  όσες φορές θέλετε, να την επεξεργαστείτε όσες φορές θέλετε, εντός της 
προθεσμίας που έχει δοθεί. 

Η αίτηση – δήλωσή σας δεν χρειάζεται να αποσταλεί στην υπηρεσία μας. Η αυθεντικοποίησή 
σας με τους προσωπικούς κωδικούς του ΠΣΔ επέχει θέση υπογραφής της αίτησης, με βεβαίωση του 
γνησίου της.  Επέχει επίσης θέση και υπεύθυνης δήλωσης άρθρου 8  Ν.1599/1986 για την ακρίβεια 
του περιεχομένου της. 

 Σας εφιστούμε την προσοχή ότι, θα ληφθεί υπόψη μόνον η τελευταία οριστικοποιημένη 
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας αίτηση – δήλωση τοποθέτησης. 

  

Για να συνδεθείτε με του κωδικούς Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΔΣ) κάντε κλικ στο: 

  

Μετά την είσοδο επιλέξτε τύπο αίτησης. 

https://srv-dide-a.thess.sch.gr/aitisi
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Μετά την επιλογή του τύπου αίτησης θα εμφανιστούν τα προσωπικά σας στοιχεία (ΑΜ, 
Επώνυμο, Όνομα, Οργανική, κλπ).  
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Συμπληρώστε ή διορθώστε τα τηλέφωνα επικοινωνίας στα στοιχεία εκπαιδευτικού.  

Στην αίτηση - δήλωση που αφορά οριστική τοποθέτηση  μπορείτε να δηλώσετε μέχρι είκοσι 
(20) προτιμήσεις. 

Μπορείτε επίσης να καταχωρίσετε τυχόν παρατηρήσεις στο αντίστοιχο πεδίο.  

Στο αριστερό πλαίσιο εμφανίζονται τα σχολεία που μπορείτε να δηλώσετε, στο δεξί οι 
προτιμήσεις που έχετε δηλώσει. Στις μικρές οθόνες (π.χ. κινητό τηλέφωνο, tablet) το πλαίσιο με τις 
προτιμήσεις που δηλώνετε θα εμφανιστεί κάτω από το πλαίσιο με τα διαθέσιμα σχολεία. 
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• Για να προσθέσετε ένα σχολείο στις προτιμήσεις, στο πλαίσιο με τα διαθέσιμα σχολεία κάντε 

κλικ στο αντίστοιχο κουμπί  ή κάντε διπλό κλικ πάνω σε επιλογή. Η επιλογή μεταφέρεται 
στο πλαίσιο με την σειρά προτιμήσεων. 

• Για να αφαιρέσετε μια επιλογή από το πλαίσιο με την σειρά προτιμήσεων κάντε κλικ στο 

αντίστοιχο κουμπί  ή κάντε διπλό κλικ πάνω σε επιλογή.  

• Για να αλλάξετε την σειρά προτίμησης σύρτε το επιλεγμένο σχολείο από το εικονίδιο  
προς την θέση στην οποία θέλετε να το μετακινήσετε.  

Για να αποθηκεύσετε την αίτηση σας προσωρινά ώστε να την επεξεργαστείτε αργότερα κάντε κλικ : 

 

 

Για να υποβάλετε  την τελική αίτηση σας κάντε κλικ στο: 

 

και μετά στο:   

 

Αν έχετε υποβάλει οριστικά την αίτηση – δήλωσή σας έχετε την δυνατότητα να τη τροποποιήσετε ή 

να την εκτυπώσετε κάνοντας κλικ αντίστοιχα  ή . 
Κατά την διαδικασία τροποποίησης της αίτησης έχετε την δυνατότητα  να ακυρώσετε την 

τροποποίηση κάνοντας κλικ στο: , ενώ συνεχίζει να ισχύει η τελευταία 
οριστικοποιημένη αίτηση που έχετε υποβάλει. 

Τέλος, για να αποσυνδεθείτε από την εφαρμογή κάντε κλικ στο  

  

 

  

Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να δηλώσετε οποιοδήποτε σχολείο ακόμα κι αν αυτό δεν 
παρουσιάζει οργανικό κενό (εκτός από τις  υπεραριθμίες).  

Σε περίπτωση υπεράριθμου εκπαιδευτικού είναι δυνατή η δήλωση σχολικών μονάδων μόνο 
από την ομάδα που ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός και από τις όμορες αυτής. 

https://srv-dide-a.thess.sch.gr/portal2/index.php/sxol-monades/omores-omades-sxoleion
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 Υπενθυμίζουμε ότι οι προσωρινά αποθηκευμένες αιτήσεις δε θα θεωρούνται έγκυρες και 
δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 
 

Υπόδειγμα αίτησης: 

 
 
 
Για να το εκτυπώσετε ή να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας πρέπει να κάνετε δεξί 

κλικ στην προεπισκόπηση της εκτύπωσης (πάνω στην αίτηση).  Εδώ εμφανίζονται τα στοιχεία σας 
και οι επιλογές. 

 

Σημαντικό! Μη ξεχάσετε να αποσυνδεθείτε από την εφαρμογή για καλύτερη προστασία 
των προσωπικών δεδομένων σας. 

 

Συνοπτικά, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα ακόλουθα: 

1. Σύνδεση στην εφαρμογή (https://srv-dide-a.thess.sch.gr/aitisi)  

2. Εισαγωγή στοιχείων και επιλογών σχολικών μονάδων (μέχρι 20) 

3. Αποθήκευση και οριστική υποβολή της αίτησης 

https://srv-dide-a.thess.sch.gr/aitisi

