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Τι χρειάζεται να κάνω για να υποβάλλω 
αίτηση υποψηφίου για τα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ.

• Mελετήστε την Εγκύκλιο (www.geetha.mil.gr).

• Προσοχή στα χρονικά όρια αποστολής δικαιολογητικών Ελλήνων 
Εσωτερικού ή Εξωτερικού (Παράρτημα ‘’Α’’ της Εγκυκλίου).

• Επιλέξτε Εξεταστικό Κέντρο ανάλογα με τον τόπο διαμονής 
σας και όχι ανάλογα με την σειρά προτίμησης των Σχολών .

• Τα τηλέφωνα επικοινωνίας των Εξεταστικών Κέντρων 
αναγράφονται στις σελίδες 11 και 12 της Εγκυκλίου. 



Τι χρειάζεται να κάνω για να υποβάλλω 
αίτηση υποψηφίου για τα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ.

• Προετοιμάστε τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σαρώστε (scan) και 
αποθηκεύστε σε μορφή PDF.

• Σε περίπτωση που τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι 
περισσότερα από ένα και δεν υπάρχει ειδική θέση στον χώρο 
ανάρτησης δικαιολογητικών, σαρώνονται και αναρτώνται σε ένα 
ενιαίο αρχείο (όριο 2ΜΒ).

• Μπορείτε να εργαστείτε στην αίτηση και να τροποποιήσετε όσες 
φορές θέλετε τις επιλογές σας επιλέγοντας «Προσωρινή 
Αποθήκευση».

• Όταν πατήσετε «Οριστικοποίηση» η αίτηση ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ και δεν 
μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές σας. 



Τι χρειάζεται να κάνω για να υποβάλλω 
αίτηση υποψηφίου για τα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ.

• Τυπώνετε από το Μενού «Ανακοινώσεις» την αίτηση και την  
θεωρείτε αρμοδίως σε ΚΕΠ.

• Σαρώστε και αποθηκεύστε σε μορφή PDF την θεωρημένη αίτηση.

• Στην συνέχεια μεταφορτώστε (upload) την αίτηση και τα λοιπά 
δικαιολογητικά στα ειδικά πεδία της εφαρμογής.

• Όταν έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία πατήστε «Αποστολή».

• Θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης το οποίο ενδέχεται να 
καθυστερήσει. 



Τι χρειάζεται για να κάνω εγγραφή στην 
αίτηση υποψηφίου για τα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ.
• Έγκυρος λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

• Ο κωδικός των Πανελληνίων εξετάσεων του ΥΠΠΕΘ.

• ΜΟΝΟ το ΠΡΩΤΟ γράμμα (κεφαλαίο στα Ελληνικά) του Ονόματος, 
του Επιθέτου, του Πατρώνυμου και του Μητρώνυμου.



Ανοίγετε μία νέα σελίδα 
περιηγητή ιστού (browser),
Firefox ή Chrome.



Πληκτρολογήστε αυτήν την 
ηλεκτρονική διεύθυνση.



Πληροφορίες σχετικά με τις 
ημερομηνίες υποβολής.



Διαβάστε τις οδηγίες συμπλήρωσης.



Την πρώτη φορά που θα 
εισέλθετε, θα πρέπει να 
κάνετε εγγραφή.



• Εισάγετε τα στοιχεία σας.
• Πριν επιλέξετε κωδικό 

πρόσβασης στην αίτηση, 
διαβάστε τις οδηγίες.

• Επιλέξτε το «Συμφωνώ με 
τους όρους και τις 
προϋποθέσεις.



Επιλέξτε «Δεν είμαι ρομπότ», 
ακολουθήστε τις οδηγίες του 
μηνύματος και πατήστε επαλήθευση.



Επιλέξτε «Εγγραφή».



Επιλέξτε «Έχω ελέγξει και συμφωνώ».



Ανοίξτε το ηλεκρονικό ταχυδρομείο σας 
που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας.

Ανοίξτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που 
δηλώσατε κατά την εγγραφή.



• Θα λάβετε μήνυμα με αποστολέα το 
«geakmh.apps».

• Ελέγξτε να εισερχόμενα μηνύματά σας.
• Σε περίπτωση που δεν το βρίσκετε, 

ελέγξτε ακόμα και την «Ανεπιθύμητη 
αλληλογραφία (Spam)».

• Ανοίξτε το μήνυμα.



Επιλέξτε τον σύνδεσμο που σας έχει αποσταλεί,
Ή

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον σύνδεσμο στην 
γραμμή διεύθυνσης του περιηγητή.





• Εισάγετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
που δηλώσατε.

• Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
• Επιλέξτε «Δεν είμαι ρομπότ».
• Επιλέξτε «Είσοδος».
• Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας ή δεν 

λάβατε email επιβεβαίωσης, επιλέξτε 
αντίστοιχα.



Σε περίπτωση που ξεχάσατε τον 
κωδικό σας ή δεν λάβατε email
επιβεβαίωσης, επιλέξτε ανάλογα.



Επιλέξτε «Κατανοώ και συνεχίζω».



Έχετε εισέλθει στο περιβάλλον της αίτησης!!!

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ


