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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Παιδείας  Ομογενών 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης  Ευρωπαϊκών  
και Μειονοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων Ελλήνων του 
Εξωτερικού στις προκαταρκτικές δοκιμασίες των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 
καθώς και για τη συμμετοχή υποψηφίων Ελλήνων του Εξωτερικού στις προκαταρκτικές δοκιμασίες 
των Σχολών Αξιωματικών και των Σχολών Αστυφυλάκων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
Σχετ.: (1) Η με αριθ. πρωτ. Φ.337/41/197539/Σ.2797/08-05-2020 εγκύκλιος του  ΓΕΕΘΑ (ΑΔΑ: 
                 6ΔΟΡ6-ΓΓΑ)
           (2)Η με αριθ. πρωτ. 6000/2/6230-ριζ’/29-5-2020 εγκύκλιος της Ελληνικής Αστυνομίας 
                 (ΑΔΑ:  ΡΥΚ946ΜΤΛΒ-ΨΜΞ) 

    Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε  στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr η με αριθ. πρωτ. 
Φ.337/41/197539/Σ.2797/08-05-2020 εγκύκλιος του  ΓΕΕΘΑ (ΑΔΑ:  6ΔΟΡ6-ΓΓΑ) εγκύκλιος προκήρυξης 
διαγωνισμού επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), 
Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικών 
Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς 
(ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
   Επισημαίνουμε ότι οι Έλληνες του Εξωτερικού και τα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν  στο 
εξωτερικό που θέλουν να είναι υποψήφιοι για τις στρατιωτικές σχολές θα πρέπει σύμφωνα με τη 
σχετική προκήρυξη να υποβάλλουν  Αίτηση-Δικαιολογητικά από την Τετάρτη 08 Ιουλίου 2020 και ώρα 
00:00 έως την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 και ώρα  24.00.
Σημειώνεται ότι η υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου, καθώς και των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται αμιγώς ηλεκτρονικά (internet), μέσω σχετικής εφαρμογής στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr. Για διευκρινίσεις και περισσότερες πληροφορίες 
οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμβουλευθούν την εν λόγω Προκήρυξη και μπορούν να επικοινωνούν 
απευθείας στα τηλέφωνα των Σχολών που αναφέρονται σε αυτήν .
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 Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: 
www.hellenicpolice.gr η με αριθμ. πρωτ. 6000/2/6230/ριζ΄/29-5-2020 εγκύκλιος προκήρυξης 
διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των Σχολών Αξιωματικών και των Σχολών 
Αστυφυλάκων καθώς και οι διευκρινιστικές οδηγίες της εγκυκλίου προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής 
σπουδαστών του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 
Επισημαίνουμε ότι οι Έλληνες του Εξωτερικού και τα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο 
εξωτερικό που θέλουν να είναι υποψήφιοι για τις Σχολές Αξιωματικών και τις Σχολές Αστυφυλάκων θα 
πρέπει σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη να υποβάλλουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά από τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης μέχρι την 15:00 ώρα της 31-07-2020, στο 
Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας ή διαμονής τους στην Ελλάδα ή στα  Προξενεία της Ελλάδας στις Χώρες 
που διαμένουν.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απευθείας στα τηλέφωνα 
που αναφέρονται στην προκήρυξη. 

    Παρακαλούμε πολύ για τις δικές σας ενέργειες, προκειμένου να ενημερωθούν τα Γραφεία 
Συντονιστών Εκπαίδευσης του εξωτερικού για τη δημοσίευση των ανωτέρω προκηρύξεων, ώστε να 
γνωστοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους. 

                                                                                                          Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ THΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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