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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

----- 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

& ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

(Κ.Ε.Σ.Υ.) ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έδεσσα, 21 Μαϊου 2021 

Αριθ. Πρωτ.: 515  

 

Δ/ση                      : Φλωρίνης 73  

Τ.Κ. - Πόλη           : 582 00, Έδεσσα  

Τηλ. κέντρο          : 2381051450 

Τηλεομοιότυπο   : 2381051452 

Ηλ. ταχυδρομείο : mail@kesy.pel.sch.gr 

Ιστότοπος             : http://kesy.pel.sch.gr/ 

Πληροφορίες       : Καζαντζίδης Σάββας 

                                 Μιχαηλίδης Στέφανος    

(Εκπαιδευτικοί με Εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον  

Επαγγελματικό Προσανατολισμό) 

Τηλ. Συ.Ε.Π.         : 2381051169 

ΠΡΟΣ: 

Διευθυντές/τριες Σχολικών Μονάδων  

Γενικών, Επαγγελματικών Λυκείων & Εργα-

στηριακών Κέντρων (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ & ΕΚ) της 

ΔΔΕ Πέλλας 

 

ΚΟΙΝΟΠ.: 

3Ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας 

ΔΔΕ Πέλλας  

 

Θέμα: «Ενημέρωση Υποψήφιων μαθητών Γ΄ Τάξης και Αποφοίτων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ, με το σύστημα των Πανελλαδι-

κών Εξετάσεων, για Σχολές της Πυροσβεστικής, ακαδημαϊκού έτους 2021-22». 
 

Σχετ.: ΑΔΑ: Ω1ΣΠ46ΜΤΛΒ-422 – «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών 

και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων 

σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022». 

 

Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ Τάξης και τους/τις υποψή-

φιους/ες απόφοιτους/ες, που δήλωσαν συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις στο Σχολείο σας  για την έκδοση 

και το περιεχόμενο της Προκήρυξης για τις Σχολές της Πυροσβεστικής (Αξιωματικών και Πυροσβεστών). 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, σύμφωνα με την προκήρυξη, θα πρέπει αρχικά να υποβάλουν την αίτησή τους 

ηλεκτρονικά στον ιστότοπο www.fireservice.gr και να εκτυπώσουν εις διπλούν το σχετικό αποδεικτικό. Οι ημε-

ρομηνίες για τη διαδικασία αυτή είναι από την Πέμπτη 27/05/2021 έως και την Τετάρτη 02/06/2021. 

Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι/ες,  θα πρέπει να περάσουν αυτοπροσώπως στην κατά τόπους ΔΙΠΥ(Ν) 

και να καταθέσουν συγκεντρωτικά όλα τα δικαιολογητικά τους. Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής θα εκτυπώσει 

αποδεικτικό υποβολής αίτησης, το οποίο θα υπογράψει ο/η υποψήφιος/α και θα το υποβάλει σε αυτήν. Οι ημε-

ρομηνίες για τη διαδικασία αυτή είναι από την Παρασκευή 28/05/2021 έως και την Πέμπτη 03/06/2021 και 

από ώρα 08:00΄ έως ώρα 16:00΄ (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου) στις έδρες των Διοικήσεων Πυ-

ροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙΠΥΝ).  

Σύμφωνα με το παράρτημα (Β) της προκήρυξης, για την περιοχή μας (Πέλλα), οι υποψήφιοι/ες θα κατα-

θέσουν τα δικαιολογητικά τους στην ΠΥ Έδεσσας (ΔΙΠΥΝ Πέλλας), Φιλικής Εταιρείας 5, Έδεσσα, τηλ. 2381440950. 

 

Συνημμένο: ΑΔΑ: Ω1ΣΠ46ΜΤΛΒ-422 (σχετική προκήρυξη) 

 

 

 

 

Η Προϊσταμένη του ΚΕΣΥ Πέλλας 
 
 

Μπουρδομπούρα Γεωργία 
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