
ΣΙ ΜΟΣ ∆ΡΟΥ ΛΙΑΣ 
∆ΙΕΥ ΘΥ ΝΤΗΣ Α ΝΑ ΠΤΥ ΞΗΣ

      

    


       

     





    

     
   

   

Ú Ú Ú5592007 

Η «ΠΥΡΟΓΝΩΣΗ» είναι ένα εξειδικευµένο ινστιτούτο
εκπαίδευσης και συµβουλευτικών υπηρεσιών στους τοµείς της

Πυρασφάλειας, της Πυροπροστασίας, των Φυσικών και
Τεχνολογικών Καταστροφών καθώς και των Πρώτων Βοηθειών.

Ο ∆/ντής Ανάπτυξης, κ. Σίµος ∆ρούλιας, µιλάει για τις
παρεχόµενες από το Ινστιτούτο υπηρεσίες και τα εκπαιδευτικά

του προγράµµατα, εστιάζοντας και στα σηµεία που το
διαφοροποιούν.

Οι στόχοι του Ινστιτούτου











Το µείς δρα στη ριο ποί η σης



  
    
 

   
  
   

  

   
   
    
  

    
   
  
   
  
   
   
     


Εκ παι δευ τι κά προ γράµ µα τα

 
 
     


  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 


 

 
 
 
    

 
 


Συµ βου λευ τι κές Υ πη ρε σί ες





 
 
 

 
 
 
 



Σε τι δια φέ ρει η «Πυ ρο γνώ ση»


1. Ε ξει δί κευ ση





2. Προ σο µοί ω ση







3. Αν θρώ πι νο ∆υ να µι κό










Οι υπηρεσίες και τα προγράµµατα          του Ινστιτούτου Πυρασφάλειας
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ΕΥ ΣΤΡΑ ΤΙΟΣ Α ΝΑ ΣΤΑ ΣΟ ΠΟΥ ΛΟΣ 
Υ ΠΕΥ ΘΥ ΝΟΣ ΕΚ ΠΑΙ ∆ΕΥ ΣΗΣ
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