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Μαρούσι 16‐3‐2012
Αρ.Πρωτ.Βαθμός Προτερ.
Φ251/ 28301 /Β6
ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ: 1) Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης
2) Διευθυντές Διευθύνσεων Δ.Ε.
3) Διευθυντές Ημερησίων Γεν. Λυκείων & ΕΠΑΛ
(δια των Διευθύνσεων Δ.Ε.)
ΚΟΙΝ: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Γενικό Επιτελείο
Β΄ Κλάδος/Β2 (ΔΕΚΠ), Τμήμα Εθν. Στρ. Εκπ/σης
Θέμα: Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές δοκιμασίες των
Στρατιωτικών Σχολών.
Σχετ.: 1) Η με αριθμ. πρωτ. Φ.337.1/149721/11/Σ.770/12‐03‐2012 εγκύκλιος ΓΕΕΘΑ (ΑΔΑ:Β44Υ6‐ΔΕΟ)
2) Η με αριθμ. πρωτ. Φ251/27226/Β6/14‐03‐2012 εγκύκλιος Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. (ΑΔΑ:Β44Τ9‐ΚΑΙ)
Σε συνέχεια της ανωτέρω (2) σχετικής εγκυκλίου μας, σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε εκ νέου στις 15‐03‐
2012 στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού
επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2012‐2013 αφού διορθώθηκε
τυπογραφικό λάθος στο «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9». Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), η
εγκύκλιος δεν θα διακινηθεί σε έντυπη μορφή, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια και επομένως οι υποψήφιοι
θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 30‐3‐2012.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απευθείας στα τηλέφωνα
των σχολών που αναφέρονται στο κεφ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ‐ΥΠΟΒΟΛΗ‐ΕΛΕΓΧΟΣ της ανωτέρω εγκυκλίου.
Παρακαλούμε η ανακοίνωση αυτή να αποσταλεί στις οικείες Περιφέρειες προς ανάρτηση στον αντίστοιχο
πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Διευθύνσεων καθώς και των
Λυκείων,(να γίνει αντικατάσταση της αρχικής εγκυκλίου μας), προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές και οι
απόφοιτοι που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές και να καταθέσουν έγκαιρα τα
δικαιολογητικά τους. Εφιστούμε την προσοχή στους Διευθυντές των Λυκείων ώστε να ενημερώσουν άμεσα τους
υποψηφίους σχετικά με την προκήρυξη.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1) Γραφ. κ. Υπουργού
2) Γραφ. κ. Υφυπουργού
3) Δ/νση Οργ. και Διεξ. Εξετάσεων/ Τμήμα Β΄ (2)

