ΟΔΗΓΙΕΣ
Για την υποβολή της αίτησής σας παρακαλούμε ακολουθήστε τα εξής βήματα:
1) Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://app.pdekritis.gr/sdey/
2) Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας ως στοιχεία σύνδεσης το Α.Φ.Μ. σας, τον
αριθμό δελτίου ταυτότητας και την ειδικότητά σας. Χρησιμοποιήστε
κεφαλαία γράμματα στον αριθμό ταυτότητας και μην αφήσετε κενό
μεταξύ των γραμμάτων και των αριθμών (λατινικά ή εφόσον δεν μπορείτε

να συνδεθείτε δοκιμάστε ελληνικά).Επιπλέον θα πρέπει να συμπληρώσετε
το πλαίσιο επιβεβαίωσης με το διακριτικό τίτλο “Δεν είμαι ρομπότ”.
3) Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε στην εφαρμογή θα σας ζητηθεί να
μελετήσετε αναλυτικά τις οδηγίες υποβολής αιτήσεων και να επιβεβαιώσετε
την αποδοχή τους. Με την επιλογή αποδοχής η εφαρμογή θα σας προωθήσει
στην επόμενη σελίδα με τις διαθέσιμες επιλογές. Εάν αρνηθείτε, η εφαρμογή
θα σας αποσυνδέσει.


Α) Υποβολή αίτησης
 Η οθόνη υποβολής αίτησης είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη και εμφανίζει
τα προσφερόμενα λειτουργικά κενά των ΣΔΕΥ που απαρτίζουν το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
πρόσληψής σας. Θα πρέπει να επιλέξετε με τη σειρά προτίμησης που
επιθυμείτε, όλα τα προσφερόμενα ΣΔΕΥ που διατίθενται προς κάλυψη.
 Σε ενδεχόμενη παράλειψη εμπρόθεσμης δήλωσης προτίμησης, ο
υποψήφιος τοποθετείται τελευταίος τηρώντας τη διαδικασία της κατά

προτεραιότητας τοποθέτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3Α του
άρθρου 16 του ν.3699/2008(Α΄199) και στην παρ. 3 του άρθρου 63 του ν.
4589/2019 (Α' 13). Όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, πρέπει να
πατήσετε το κουμπί Υποβολή

αίτησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
 Εφόσον υποβάλλετε την αίτηση επιτυχώς (θα σας εμφανιστεί το μήνυμα «Η

αίτησή σας έχει υποβληθεί επιτυχώς») θα οδηγηθείτε στην οθόνη
επισκόπησης της αίτησης σας στην οποία παρατίθενται όλες οι επιλογές σας.
Από την οθόνη προβολής των στοιχείων της αίτησής σας υπάρχει δυνατότητα
εκτύπωσης της αίτησής σας. Η εκτύπωση παράγει ένα αρχείο μορφής PDF το
οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε. Η αίτηση-Δήλωση Προτίμησης-Τοποθέτησης θεωρείται υπογεγραμμένη, δεν χρειάζεται να γίνει
καμία επιπλέον ενέργεια από τους αναπληρωτές-τριες.
4) Ολοκληρώνοντας την εργασία σας να κάνετε πάντοτε αποσύνδεση από την
εφαρμογή.
5) Εάν επιθυμείτε να κάνετε τροποποίηση ή διαγραφή της δήλωσής σας, μπορείτε
να την πραγματοποιήσετε πηγαίνοντας στην αρχική σελίδα και πατώντας την
επιλογή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ή ΔΙΑΓΡΑΦΗ. Αφού κάνετε τις επιθυμητές τροποποιήσεις
πατάτε εκ νέου την επιλογή ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ. Με τον τρόπο αυτό ακυρώνεται
αυτόματα η προηγούμενη υποβληθείσα δήλωση και θεωρείται έγκυρη η τελευταία
τροποποιημένη δήλωση τοποθέτησης, που έχει υποβληθεί εντός της δοθείσας
προθεσμίας υποβολής.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η καταληκτική προθεσμία για τη συμπλήρωση και υποβολή της

Αίτησης-Δήλωσης Τοποθέτησης είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2022
 Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων-Δηλώσεων
Τοποθέτησης, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Κρήτης απόφαση
τοποθέτησης μετά από έκδοση και ανάρτηση της σχετικής Απόφασης στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Παρακαλούμε να παρακολουθείτε καθημερινά την ιστοσελίδα της
Π.Δ.Ε. Κρήτης για ανακοινώσεις και έκτακτη ενημέρωση.
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