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                                                                                            ΠΡΟΣ: 1) Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης  
                                                                                                         2) Διευθυντές Διευθύνσεων Δ.Ε.   
                                                                                                         3) Διευθυντές Ημερησίων & Εσπερινών Γεν. Λυκείων 
                                                                                                            (δια των Διευθύνσεων Δ.Ε.) 
                                                                                                         4) Διευθυντές Ημερησίων & Εσπερινών ΕΠΑΛ                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                            (δια των Διευθύνσεων Δ.Ε.) 
                                                                    
                                                                                               ΚΟΙΝ:  Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
                                                                                                            Προστασίας 
                                                                                                            Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

                                                                                               Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος/Επιτελείο 
                                                                                               Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης  
                                                                                               Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων 
                                                                                               Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων 
                                                                                   Email: aps.diap.aap@psnet.gr  
  

                     

Θέμα: Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές 

Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. 

Σχετ.:  Η με αριθμ. πρωτ. 17111 οικ. Φ.300.2/16-3-2022 Προκήρυξη του Αρχηγείου Πυροσβεστικού 

Σώματος (ΑΔΑ: ΡΒΔΦ46ΝΠΙΘ-6ΞΡ).    

 

         Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: 

www.fireservice.gr η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και 

Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Οι υποψήφιοι θα 

πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – 

Υπεύθυνης Δήλωσης, τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους, τις προκαταρκτικές 

εξετάσεις και εν γένει για όλες τις διαδικασίες που αφορούν την ανωτέρω προκήρυξη. Στην ως άνω 

ιστοσελίδα θα υπάρχει ενημέρωση σχετική με θέματα της προκήρυξης. 

         Η  ηλεκτρονική  υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού 
Σώματος θα γίνεται από την Τετάρτη 23-03-2022 έως και το Σάββατο 09-04-2022 
(συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου). 
        Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, όλα τα δικαιολογητικά 
υποχρεωτικά (της παρ. 2 του ΚΕΦ.Γ΄ της προκήρυξης) και ειδικών κατηγοριών (της παρ. 3 του ΚΕΦ.Γ΄ της 
προκήρυξης) με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια-ιδιότητες που επικαλούνται οι 
υποψήφιοι, υποβάλλονται από την Τετάρτη 23/03/2022 έως και την Κυριακή 10/04/2022 ως εξής:  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,  
            ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
                             ΤΜΗΜΑ Α’  

                                    ----- 
 

 
Ταχ. Δ/νση: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37                                                             Μαρούσι,  17 - 03 -2022 
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ                                                                           Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr                                                                     Φ251/      30494      /Α5      ΕΠΕΙΓΟΝ 
Εmail: dtsolka@minedu.gov.gr 

                                                       
                                                                                               

             

                                                                          

 
FAX: 210-3442098 
 

                                
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

                                   ----- 
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      i. Ταχυδρομικά με φάκελο αλληλογραφίας στη Διεύθυνση: 
Πυροσβεστική Ακαδημία 

Μάτσα 32 Κηφισιά (θέση Καλυφτάκη) 
Τ.Κ. 14564 

  Συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2022 
Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών 

Ο φάκελος αυτός πρέπει να αποσταλεί με συστημένη επιστολή (η αποστολή με ιδιωτική εταιρεία 
ταχυδρομείου ισοδυναμεί με συστημένη επιστολή· στην περίπτωση αυτή, η ημερομηνία αποστολής 
αποδεικνύεται από την ημερομηνία επί του δελτίου παράδοσης) έως την ημερομηνία που καθορίζεται 
ανωτέρω, 

ή 

 
ii. Με αυτοπρόσωπη παρουσία του υποψηφίου, (όχι μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου προσώπου) 
στην ανωτέρω διεύθυνση ενώπιον της Επιτροπής Παραλαβής δικαιολογητικών και ώρες από 08:00 ως 
14:00 τις ανωτέρω ημερομηνίες. (και Σαββατοκύριακο). 

                  
          Παρακαλούμε η ανακοίνωση αυτή να αποσταλεί στις οικείες Περιφέρειες προς ανάρτηση στον 

αντίστοιχο πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Διευθύνσεων Δ.Ε. 

και των Λυκείων καθώς και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους, προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές 

και οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της 

Πυροσβεστικής Ακαδημίας και να καταθέσουν έγκαιρα τα δικαιολογητικά τους. Εφιστούμε την προσοχή 

στους Διευθυντές των Λυκείων ώστε να ενημερώσουν άμεσα τους υποψηφίους σχετικά με την 

προκήρυξη. 

 

Διευκρινίζεται ότι, όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Σχολές της Πυροσβεστικής 

Ακαδημίας, πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθήσουν τις διαδικασίες της προκήρυξης του Υπουργείου 

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανεξάρτητα αν είχαν ή όχι δηλώσει προτίμηση για τις 

ανωτέρω Σχολές  με την Αίτηση  - Δήλωση, την οποία είχαν καταθέσει στο Λύκειο τους. 

 

         Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν: 
1) στο τηλέφωνο 2106265100 (Επιτροπές Διενέργειας και Παραλαβής)  και  
2) στο e-mail epdiag@psnet.gr  (ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής της ηλεκτρονικής 
αίτησης έως και την ολοκλήρωση των ΠΚΕ). 
 
 

 
                                                                                                                            Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 
                                                                                                                                                   ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΟΥ                                                                                                                            
    
                                                                                                                                 
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                                                                                                 
1) Γραφ. κ. Υπουργού  2) Γ. Γ. ΑΒΕΕΑ  3) Γεν. Δ/νση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων 4) Δ/νση 

Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων - Τμήμα Α΄, Β΄                                                           
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