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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

----- 

Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ –  
                                              ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

 
 Μαρούσι,  14 -06-2022 

Αρ. Πρωτ:  73004 /A5 

 
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email  : protocol@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες : Α. Καψαμπέλη,  Β. Κουλοχέρη 
Τηλέφωνο : 210-3442934, 2257 

 

 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΚΟΙΝ.:  1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας  

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
 
             2) Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
 
             3) Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας  
                 Δημόσιας Εκπαίδευσης   (μέσω των ΔΔΕ) 
  
             4) ΙΤΥΕ Διόφαντος 
                 Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης               
                  

 
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής Α’ εξεταστικής 
περιόδου 2022 για την πιστοποίηση της γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας 
κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου» 
 

 
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 
 

Α. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  
1. του ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 12), 

2. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), 

3. των άρθρων 13 και 15Β του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 31), 

4. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων» (Α’ 119), 

5. του άρθρου 35, παρ. 2 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133), 

6. του άρθρου 6, παρ. 5 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και 
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123), 
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7. της υπό στοιχεία 48456/Α5/24-04-2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Εξετάσεις – Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β’ 2285), 

8. της υπό στοιχεία 5543/ΕΠ/Α5/21-04-2022 υπουργικής απόφασης «Συγκρότηση της Εποπτικής 
Επιστημονικής Επιτροπής (Ε.Ε.Ε.) του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (Κ.Π.Π.), ορισμός 
Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών, αναπληρωματικών μελών, Γραμματέα και Αναπληρωτή 
Γραμματέα, ετών 2022, 2023 και 2024», 

9. της υπό στοιχεία 40419/Α5/08-04-2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός 
αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής» 
(Β’ 1718), 

10.  του άρθρου 52, παρ. 2 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας 
Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής 
προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 33), 

11.  του άρθρου 8 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 131), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 
4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας 
πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της 
Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 254). 

Β.   Την με αρ. 679/31-01-2019 συγχρηματοδοτούμενη Πράξη «Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης 
πιστοποίησης μαθητών Γ’ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού 
Πληροφορικής ΚΠΠ, σχ. έτος 2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5041663 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Γ. 1. Την από 02-06-2022 ηλεκτρονική επιστολή του Τμήματος Γ’ Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών 
προς τον Πρόεδρο της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής του Κ.Π.Π. με θέμα «ΚΠΠ – 
Ενημέρωση/Χρονοδιάγραμμα ενεργειών οργάνωσης εξετάσεων Ιουνίου 2022». 

 2. Την με αρ. 3/10-06-2022 Πράξη της Ε.Ε.Ε. του Κ.Π.Π., στην οποία συμπεριλαμβάνεται η εισήγηση 
της Ε.Ε.Ε. του Κ.Π.Π. για την προκήρυξη της διεξαγωγής των εξετάσεων Α’ εξεταστικής περιόδου 
2022 για την απόκτηση του Κ.Π.Π., το χρονικό διάστημα διενέργειας των εξετάσεων και τα 
εξεταζόμενα ψηφιακά αντικείμενα, 

 

αποφασίζουμε 
 
1. Προκηρύσσουμε τη διεξαγωγή των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής Α’ 
εξεταστικής περιόδου 2022 για την πιστοποίηση της γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) 
επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι εξετάσεις θα 
διεξαχθούν από τη Δευτέρα 27-06-2022 και θα διαρκέσουν για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί 
προκειμένου να εξεταστούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι στις περιοχές με τη μεγαλύτερη 
συμμετοχή. Ωστόσο, θα υπάρξουν και περιοχές όπου ο πληθυσμός των συμμετεχόντων, σε 
συνδυασμό με τις διαθέσιμες υποδομές των Κ.Η.Ε., θα επιτρέψουν την ολοκλήρωση των εξετάσεων 
σε μικρότερο χρόνο.  
 
2. 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). Οι μαθητές που ολοκλήρωσαν αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα θα έχουν τη 
δυνατότητα να συμμετάσχουν δωρεάν στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού 
Πιστοποιητικού Πληροφορικής. 
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3. Το χρονικό διάστημα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στις 
Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ορίζεται από την Τρίτη 14-06-2022 έως και 
την Κυριακή 19-06-2022 και ώρα 23.59.  
 
4. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης, το οποίο είναι 
προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kpp-mis.cti.gr/kppmis/ . 
 
5. Οι υποψήφιοι δηλώνουν με την ηλεκτρονική αίτηση, εντός των ημερομηνιών που έχουν 
ανακοινωθεί, την πρόθεσή τους για συμμετοχή στις εξετάσεις και τον τόπο στον οποίο επιθυμούν 
να προσέλθουν για να εξεταστούν, από τις διαθέσιμες ανά την Επικράτεια τοποθεσίες στις οποίες 
λειτουργούν Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (Κ.Η.Ε.). 
 
6. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις 
Α’ εξεταστικής περιόδου 2022 για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής, θα ακολουθήσει 
ενημέρωση των υποψηφίων, μέσω των προσωπικών λογαριασμών τους στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα, για τον ονομαστικό προγραμματισμό των εξετάσεων (ονοματεπώνυμο - εξεταστικό 
κέντρο - ημερομηνία εξέτασης - ώρα εξέτασης). 
 
7. Λόγω των κρίσιμων επιδημιολογικών δεδομένων, επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι για τη 
διενέργεια των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής θα ληφθεί υπόψη η 
ισχύουσα με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30819/2022 (Β’ 2676/31-05-2022) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
αναφορικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας, όπως εκάστοτε θα ισχύει.  
 
Οι σχετικές με τις Εξετάσεις πληροφορίες παρέχονται στους υποψήφιους από την ιστοσελίδα του 
Υ.ΠΑΙ.Θ.  www.minedu.gov.gr και από την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) https://kpp.cti.gr/ .  
 
                             
    Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ      
 
 
 
 

                                                                                                                ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών & Εξετάσεων 
3. Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Ε΄ Εφαρμογών Εξετάσεων 
4.      Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων 
5.      Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας 
6.      Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων,  Τμήμα Γ΄ Εξετάσεων ΚΠ 
7.      Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
8.      Ειδική Υπηρεσία ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας, Μονάδα Β1 
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