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Μαρούσι, 23-6-2022 
Αρ. πρωτ. 77657 /A5 
 
 
Προς  

1. Π.Δ.Ε. 
2. Δ.Δ.Ε. – Δ.Π.Ε. 
3. Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων  

(μέσω Δ.Δ.Ε. και Δ.Π.Ε.) 

   

 
ΘΕΜΑ: «Διενέργεια των εξετάσεων ΚΠΠ εξεταστικής περιόδου 2022 - Οδηγίες»   
 
Α. Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την με αρ. 73004/Α5/14-6-2022 (ΑΔΑ: 
ΨΡΖΛ46ΜΤΛΗ-ΝΟ5) Υ.Α. της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Προκήρυξη 
διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής Α’ εξεταστικής περιόδου 
2022 για την πιστοποίηση της γνώσης χειρισμού Η/Υ.» προκηρύχτηκε η διεξαγωγή των 
εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής  εξεταστικής περιόδου 2022. 
  
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την προκήρυξη, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα κάτωθι 
αντικείμενα: 
α) επεξεργασία κειμένου 
β) υπολογιστικά φύλλα  
 γ) υπηρεσίες διαδικτύου  

 
 Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν με ημερομηνία έναρξης τη Δευτέρα 27-06-2022. 
Επισημαίνεται ότι η περίοδος διεξαγωγής των εξετάσεων εκτείνεται χρονικά στο εύρος 
εκείνο που απαιτείται, για να εξυπηρετηθούν οι περιοχές με την μεγαλύτερη συμμετοχή, 
αλλά θα υπάρξουν και περιοχές όπου ο πληθυσμός των συμμετεχόντων σε συνδυασμό με 
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τις διαθέσιμες υποδομές των Κ.Η.Ε., θα επιτρέψουν την ολοκλήρωση των εξετάσεων σε 
χρόνο μικρότερο. 
 
Κατά την πρώτη εφαρμογή των εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού 
Πληροφορικής το έτος 2022 δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν αποκλειστικά οι 
μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018-2019 που ολοκλήρωσαν το πιλοτικό 
πρόγραμμα της υπό στοιχεία 211455/Δ2/6-12-2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ–Μ5Η) και δήλωσαν συμμετοχή στο 
ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης αιτήσεων, εντός της προθεσμίας, σύμφωνα με την με 
αρ. 73004/Α5/14-6-2022 Υ.Α.  
 
Οι μαθητές που ολοκλήρωσαν αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να 
συμμετάσχουν δωρεάν στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού 
Πληροφορικής. 
 
Σύμφωνα με την με αρ. 77158/A5/22-6-2022 (ΑΔΑ: Ε7ΩΞ46ΜΤΛΗ-Ρ3Φ) Υ.Α. με θέμα: 
«Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων των Εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού 
Πιστοποιητικού Πληροφορικής έτους 2022.», ορίστηκαν  ενενήντα επτά  Εξεταστικά Κέντρα 
των Εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής έτους 2022, 
ανά την Επικράτεια, από το σύνολο των εγκεκριμένων στο Μητρώο Κ.Η.Ε. Οι υποψήφιοι θα 
ενημερωθούν, μέσω του προσωπικού λογαριασμού τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα,  για 
την τοποθεσία στην οποία πρέπει να προσέλθουν, τον χρόνο προσέλευσής τους και το 
Εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα εξεταστούν. 
 
Β. Σας αποστέλλουμε συνημμένα, σε συμπιεσμένο κρυπτογραφημένο αρχείο (7Ζ), 1) πίνακα 
με τις Επιτροπές Εξεταστικού Κέντρου ανά εξεταστικό κέντρο (ΚΗΕ). Κάθε επιτροπή 
αποτελείται από έναν (1) διοικητικό υπεύθυνο, ως Πρόεδρο, έναν (1) τεχνικό υπεύθυνο, 
έναν (1) επόπτη και έναν (1) επιτηρητή με τον αναπληρωτή του ανά αίθουσα εξέτασης και 
2) πίνακα με το βοηθητικό προσωπικό της ΕΕΚ, ένα άτομο για τον καθαρισμό των χώρων 
του Εξεταστικού Κέντρου, που ορίστηκαν σύμφωνα με το με αρ. 3/23-6-2022 πρακτικό 
συνεδρίασης της Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού 
Πληροφορικής με θέμα: «Ορισμός των μελών των Επιτροπών και του Βοηθητικού 
Προσωπικού (καθαριότητας χώρων) των Εξεταστικών Κέντρων των εξετάσεων για την 
απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής εξεταστικής περιόδου 2022»  
 
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, προκειμένου να ενημερωθούν οι σχολικές 
μονάδες αρμοδιότητάς σας, οι οποίες έχουν οριστεί ως Εξεταστικά Κέντρα των Εξετάσεων 
για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής εξεταστικής περιόδου 2022. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ονόματα των μελών των Επιτροπών των Εξεταστικών Κέντρων και του 
βοηθητικού προσωπικού δεν αναρτώνται  στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ούτε γνωστοποιούνται με κανένα 
τρόπο. 
 
Γ. Σας αποστέλλουμε συνημμένα  το Δελτίο Τύπου με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 
στο σύνολο της Επικράτειας κατά τη διενέργεια των εξετάσεων του Κρατικού 
Πιστοποιητικού Πληροφορικής εξεταστικής περιόδου 2022», το οποίο έχει αναρτηθεί  στην 
επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ. 
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Δ. Σας αποστέλλουμε συνημμένα την με αρ. πρωτ 48456/Α5/15-06-2020 (ΦΕΚ 2285/2020 
Β’) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Εξετάσεις – όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του 
Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στην εν λόγω 
Υπουργική Απόφαση περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες των Εξετάσεων, η 
συγκρότηση των απαραίτητων συλλογικών οργάνων και οι αρμοδιότητές τους.  
 
 
Ε. Προκειμένου να διευκολυνθεί η καταγραφή και επεξεργασία των Πρακτικών των 
Επιτροπών των Εξεταστικών Κέντρων (Κ.Η.Ε.) του Κ.Π.Π., σας αποστέλλουμε υπόδειγμα 
Πρακτικού, το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί από την Επιτροπή κάθε Εξεταστικού 
Κέντρου (Κ.Η.Ε.). 
Επειδή οι εξετάσεις μπορεί να διεξαχθούν σε περισσότερες της μίας ημέρες, θα πρέπει να 
συνταχθεί Πρακτικό για κάθε ημέρα διεξαγωγής  εξετάσεων, και κάθε Πρακτικό θα πρέπει 
να χαρακτηριστεί αντίστοιχα ως «ΠΡΑΞΗ 1», «ΠΡΑΞΗ 2» κ.λπ. 
 
Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, τα Πρακτικά θα πρέπει να αποσταλούν σε 
ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική  διεύθυνση t13pxg1@minedu.gov.gr  του Τμήματος Γ’ 
Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. Θα επισυνάπτονται σε μια ηλεκτρονική επιστολή με θέμα «Πρακτικό (κωδικός) 
Εξεταστικού Κέντρου». Επίσης, οι Πρόεδροι των Επιτροπών των Εξεταστικών Κέντρων θα 
πρέπει να κρατούν αντίγραφα των Πρακτικών στο αρχείο τους. 
 
 
ΣΤ. Τέλος σας αποστέλλουμε συνημμένα  τον «Οδηγό διαδικασιών διεξαγωγής Εξετάσεων 
στα  Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (ΚΗΕ) για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής 
(ΚΠΠ).» 
Σημειώνεται ότι η προσεκτική μελέτη των οδηγιών από τους εμπλεκόμενους διασφαλίζει 
την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ιδιαίτερα σημαντικού έργου τους, προκειμένου να 
εξασφαλιστούν η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των Εξετάσεων για το ΚΠΠ και η παροχή 
ίσων ευκαιριών  αξιολόγησης σε όλους τους εξεταζόμενους. 
 
Παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.  
Σας ευχαριστούμε  για τη συνεργασία σας για την απρόσκοπτη διεξαγωγή  των Εξετάσεων 
του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής, εξεταστικής περιόδου 2022. 
 
 

                                                                                     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
 
 

  ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ 
 
 

Συνημμένα:  
1. Κατάλογος Μελών Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων 2022  
2. Κατάλογος Βοηθητικού Προσωπικού (καθαριότητας χώρων) Εξεταστικών Κέντρων 2022 
3. Οδηγό διαδικασιών διεξαγωγής εξετάσεων 
4. Υπόδειγμα Πρακτικού 
5. Δελτίο Τύπου για τα Έκτακτα μέτρα προστασίας κατά του κορωνοϊού 
6. Την με αρ. πρωτ 48456/Α5/15-06-2020 (ΦΕΚ 2285/2020 Β’) Υ. Α. 

 
Εσωτερική διανομή: Διεύθυνση Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων, Τμήμα Γ’ Εξετάσεων ΚΠ 
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