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                                                                   ΠΡΟ: 1) Περιφερειακοφσ Δ/ντζσ Εκπ/ςθσ  
                                                                                2) Διευκυντζσ Διευκφνςεων Δ.Ε.   
                                                                                3) Διευκυντζσ Ημερθςίων Γεν. Λυκείων                                                                                                                                                                                                                                      

                                           (δια των Διευκφνςεων Δ.Ε.)  
 
                                                          

                     

Θζμα: Προκεςμία υποβολισ δικαιολογθτικϊν για τθ ςυμμετοχι υποψθφίων ςτισ προκαταρκτικζσ 

εξετάςεισ των χολϊν τθσ Πυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2016-2017. 

χετ.: Η με αρικμ. πρωτ. 31784 Φ.300/19-5-2016 Προκιρυξθ του Αρχθγείου Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ 

(ΑΔΑ: 962Τ465ΦΘΕ-ΑΞ). 

 
           
          ασ γνωρίηουμε ότι αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο ςτθν ιςτοςελίδα του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ: 

www.fireservice.gr θ προκιρυξθ διαγωνιςμοφ για τθν ειςαγωγι ςτισ χολζσ Ανκυποπυραγϊν και 
Πυροςβεςτϊν τθσ Πυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ, για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2016-2017. Οι υποψιφιοι κα 
πρζπει να ενθμερωκοφν από το διαδίκτυο ςχετικά με τον τρόπο θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ Αίτθςθσ – 
Τπεφκυνθσ Διλωςθσ, τα δικαιολογθτικά και τισ θμερομθνίεσ υποβολισ τουσ, τισ προκαταρκτικζσ 
εξετάςεισ και εν γζνει για όλεσ τισ διαδικαςίεσ που αφοροφν τθν ανωτζρω προκιρυξθ. τθν ωσ άνω 
ιςτοςελίδα κα υπάρχει ενθμζρωςθ ςχετικι με κζματα τθσ προκιρυξθσ. 
 
          Η προκεςμία θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ Αίτθςθσ – Τπεφκυνθσ Διλωςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του 
Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ κα γίνεται από τθν Σετάρτη 01-06-2016 ζωσ και την Σετάρτη 15-06-2016. 
         Μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ Αίτθςθσ – Τπεφκυνθσ Διλωςθσ οι υποψιφιοι μεταβαίνουν 
αυτοπροςϊπωσ από τθν Παραςκευή 03-06-2016 ζωσ και την Παραςκευή 17-06-2016 και από ϊρα 
08:00 ζωσ 15:00 ςτισ ζδρεσ των Διοικιςεων Πυροςβεςτικϊν Τπθρεςιϊν Νομϊν (ΔΙ.Π.Τ.Ν.) ςτθν 
Επιτροπι Παραλαβισ Δικαιολογθτικϊν για τισ λοιπζσ διαδικαςίεσ που προβλζπονται ςτθν προκιρυξθ. 
                      
          Παρακαλοφμε θ ανακοίνωςθ αυτι να αποςταλεί ςτισ οικείεσ Περιφζρειεσ προσ ανάρτθςθ ςτον 

αντίςτοιχο πίνακα ανακοινϊςεων και να αναρτθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων των Διευκφνςεων Δ.Ε. 

κακϊσ και των Λυκείων, προκειμζνου να ενθμερωκοφν οι μακθτζσ και οι απόφοιτοι που ενδιαφζρονται 

για ειςαγωγι ςτισ χολζσ Ανκυποπυραγϊν και Πυροςβεςτϊν τθσ Πυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ και να 

κατακζςουν ζγκαιρα τα δικαιολογθτικά τουσ. Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςτουσ Διευκυντζσ των Λυκείων 

ϊςτε να ενθμερϊςουν άμεςα τουσ υποψθφίουσ ςχετικά με τθν προκιρυξθ. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ,  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ                       
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΕΩΝ 
                             ΣΜΗΜΑ Α’  
                                    ----- 

 

 

Σαχ. Δ/νςθ: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ 37                                                             Μαροφςι,  23 -05 -2016   
Σ.Κ. – Πόλθ: 151 80 ΜΑΡΟΤΙ                                                                           Αρ. Πρωτ. Βαθμόσ Προτερ. 

Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr                                                                     Φ251/     82508       /Α5      ΕΠΕΙΓΟΝ 
Εmail: dtsolka@minedu.gov.gr 
                                                       
                                                                                               

             

                                                                          

 
FAX: 210-3442098 
 

                           
            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
      ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ 
                      ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
                               ----- 

  

http://www.fireservice.gr/
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         Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ - διευκρινίςεισ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτισ 
αρμόδιεσ Επιτροπζσ Παραλαβισ Δικαιολογθτικϊν των ΔΙ.Π.Τ.Ν. που αναφζρονται ςτο παράρτθμα Δϋ 
τθσ προκιρυξθσ. 
 
 

 

 
                                                                                                                            Η ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
 
 
                                                                                                                                      ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΑΣΡΟΤ 
    
 
 
 
 
 
 
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                                                                                                 
1) Γραφ. κ.κ. Τπουργοφ, Γεν. Γραμματζα 
2) Γεν. Δ/νςθ τρατθγ. χεδιαςμοφ, Προγραμμ. και Ηλ. Διακυβζρνθςθσ  
3) Δ/νςθ Εξετάςεων και Πιςτοποιιςεων - Σμιμα Αϋ                                                            
                                                                                                                                                                               


