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         ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

                                                        Μαροφςι, 14-06-2022 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Εξετάςεων για την απόκτηςη του Κρατικοφ Πιςτοποιητικοφ Πληροφορικήσ  
εξεταςτικήσ περιόδου 2022» 

 
 
Από το Υπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ανακοινϊνεται ότι από την Σρίτη 14-06-2022 ζωσ 

και την Κυριακή 19-06-2022 και ϊρα 23.59 κα υποβάλλονται θλεκτρονικά αιτιςεισ ςυμμετοχισ των 
υποψθφίων ςτισ Εξετάςεισ του Κρατικοφ Πιςτοποιθτικοφ Πλθροφορικισ εξεταςτικισ περιόδου 2022. 
 

Οι Εξετάςεισ κα διενεργθκοφν για τθν πιςτοποίθςθ τθσ γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Υ ςτα αντικείμενα α) 
επεξεργαςίασ κειμζνου, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου, όπωσ αυτά ορίηονται ωσ 
πρόςκετα προςόντα ςτο άρκρο 27 του π.δ. 50/2001 (Αϋ 39), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 
Οι Εξετάςεισ κα διεξαχκοφν από τη Δευτζρα 27-06-2022 και κα διαρκζςουν για όςο χρονικό 

διάςτθμα απαιτθκεί προκειμζνου να εξεταςτοφν όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι ςτισ περιοχζσ με τθ 
μεγαλφτερθ ςυμμετοχι. Ωςτόςο, κα υπάρξουν και περιοχζσ όπου ο πλθκυςμόσ των ςυμμετεχόντων, ςε 
ςυνδυαςμό με τισ διακζςιμεσ υποδομζσ των Κ.Η.Ε., κα επιτρζψουν τθν ολοκλιρωςθ των εξετάςεων ςε 
μικρότερο χρόνο. 
 

Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτην πρϊτη εφαρμογή των εξετάςεων για την απόκτηςη του Κρατικοφ 
Πιςτοποιητικοφ Πληροφορικήσ το ζτοσ 2022 ζχουν αποκλειςτικά οι μαθητζσ τησ Γϋ Γυμναςίου του 
ςχολικοφ ζτουσ 2018-2019 που ολοκλήρωςαν το πιλοτικό πρόγραμμα τησ υπό ςτοιχεία 211455/Δ2/6-12-
2018 απόφαςησ του Τπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρηςκευμάτων (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653Π–Μ5Η). Οι 
μακθτζσ που ολοκλιρωςαν αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυμμετάςχουν 
δωρεάν ςτισ εξετάςεισ για τθν απόκτθςθ του Κρατικοφ Πιςτοποιθτικοφ Πλθροφορικισ. 
 

Όςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτισ Εξετάςεισ για τθν απόκτθςθ του Κ.Π.Π. και πλθροφν τισ 
προχποκζςεισ τθσ ανωτζρω παραγράφου παρακαλοφμε να μεριμνιςουν ϊςτε ζγκαιρα να ολοκλθρϊςουν 
όλα τα ςτάδια τθσ απαιτοφμενθσ διαδικαςίασ για τθν υποβολι τθσ αίτθςισ τουσ εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ 
προκεςμίασ. Συγκεκριμζνα από την Σρίτη 14-06-2022 ζωσ και την Κυριακή 19-06-2022 και ϊρα 23.59: 
Α) Να αιτηθοφν και να αποκτήςουν κωδικό πρόςβαςησ ςτην πλατφόρμα των ηλεκτρονικϊν εξετάςεων 
του Κ.Π.Π. ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα το οποίο είναι προςπελάςιμο ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

https://kpp-mis.cti.gr/kppmis/    
ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ που περιγράφονται αναλυτικά ςτο ςχετικό αναρτθμζνο εγχειρίδιο (manual). 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

   ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
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Β) Να ελζγξουν ςτην ηλεκτρονική τουσ αίτηςη ότι είναι ορθά τα αναγκαία προςωπικά τουσ ςτοιχεία, τα 
οποία κα αξιοποιθκοφν για τον ζλεγχο ταυτοπροςωπίασ και τθν απόδοςθ πιςτοποιθτικοφ ι βεβαίωςθσ 
επιτυχίασ, εφόςον διεξζλκουν επιτυχϊσ τισ εξετάςεισ.  
Επιςημαίνεται ότι τα ατομικά ςτοιχεία θα πρζπει να ςυμφωνοφν με τα ςτοιχεία που αναγράφονται ςτο 
ζγγραφο ταυτοπροςωπίασ που θα προςκομίςει ο υποψήφιοσ ςτο εξεταςτικό κζντρο (π.χ. αςτυνομικι 
ταυτότθτα ι άλλο επίςθμο ζγγραφο, εφόςον τοφτο φζρει επικυρωμζνθ φωτογραφία, όπωσ διαβατιριο). 
 
Γ) Εάν οι υποψήφιοι είναι ανήλικοι (κάτω των 18 ετϊν), απαιτείται Υπεφθυνη Δήλωςη ςυναίνεςησ 
γονζα/κηδεμόνα για τη ςυμμετοχή τουσ ςτισ εξετάςεισ του Κ.Π.Π. Το κείμενο τησ δήλωςησ και οδηγίεσ 
διατίθενται ςτο ςχετικό αναρτημζνο εγχειρίδιο (manual). 
 
Δ) Να δηλώςουν με την ηλεκτρονική αίτηςη την πρόθεςή τουσ για ςυμμετοχή ςτισ εξετάςεισ και τον τόπο 
ςτον οποίο επιθυμοφν να προςζλθουν για να εξεταςτοφν, από τισ διακζςιμεσ ανά τθν Επικράτεια 
τοποκεςίεσ ςτισ οποίεσ λειτουργοφν Κζντρα Ηλεκτρονικϊν Εξετάςεων (Κ.Η.Ε.). Διευκρινίηεται ότι οι 
περιοχζσ όπου θα οριςτοφν Εξεταςτικά Κζντρα αναφζρονται αναλυτικά ςτο ςυνθμμζνο πίνακα.  
 
Ε) Να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ ζωσ 
και την Κυριακή 19-06-2022 και ϊρα 23.59. Με τθν επιτυχή Υποβολή αίτηςησ εμφανίηεται ςχετικό 
μινυμα επιβεβαίωςθσ («Η αίτθςι ςασ καταχωρίςτθκε με επιτυχία!»). 
      Σε περίπτωςθ που μετά από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, μζχρι την ημερομηνία λήξησ υποβολήσ των 
ηλεκτρονικϊν αιτήςεων, υποψιφιοσ διαπιςτϊςει ότι ζχει ςυμπλθρϊςει εςφαλμζνωσ ςτοιχεία, ο 
υποψιφιοσ κα πρζπει να επικοινωνιςει με τθν υπθρεςία υποςτιριξθσ τθσ Πράξθσ 
(https://kpp.cti.gr/ypostiriksi/help-desk ).  
      Σε περίπτωςθ που ζχει ςυμπλθρϊςει εςφαλμζνωσ περιοχζσ εξζταςθσ, θ αίτθςθ κα πρζπει να 
διαγραφεί και να υποβλθκεί εκ νζου διαφοροποιϊντασ τισ επιλογζσ τοποκεςίασ. Η λειτουργία τθσ 
διαγραφισ αίτθςθσ παφει να λειτουργεί με τθ λιξθ τθσ περιόδου υποβολισ αιτιςεων. 
 
 
  Επιςθμαίνεται ότι, μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των θλεκτρονικϊν αιτιςεων 
ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ τθσ εξεταςτικισ περιόδου 2022 για το Κρατικό Πιςτοποιθτικό Πλθροφορικισ, 
κα ακολουκιςει κατανομι των υποψθφίων ςε εξεταςτικά κζντρα, ανάλογα με τθ διακεςιμότθτα των 
Κζντρων Ηλεκτρονικϊν Εξετάςεων ςτισ προγραμματιςμζνεσ εξετάςεισ ανά περιοχι, και μετά τθν 
οριςτικοποίηςη του προγράμματοσ διεξαγωγήσ των εξετάςεων, κα ακολουκιςει νεότερο ςχετικό Δελτίο 
Τφπου για τθν ανακοίνωςθ των εξεταςτικϊν κζντρων και για τθ δθμοςιοποίθςθ τθσ ολοκλιρωςθσ του 
προγραμματιςμοφ των εξετάςεων. Επίςθσ, οι υποψιφιοι κα ενθμερωκοφν, μζςω του προςωπικοφ 
λογαριαςμοφ τουσ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα, ονομαςτικά για τθν τοποκεςία ςτθν οποία πρζπει να 
προςζλκουν, τθν θμερομθνία, τον χρόνο προςζλευςισ τουσ και το εξεταςτικό κζντρο ςτο οποίο κα 
εξεταςτοφν. Οι υποψιφιοι κα πρζπει να μπουν ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα και να εκτυπϊςουν το 
προςυμπλθρωμζνο ζντυπο Υ1 – Ζντυπο Συμμετοχήσ ςε Εξζταςη Πιςτοποίηςησ, το οποίο μαηί με τθν 
αςτυνομικι τουσ ταυτότθτα ι άλλο επίςθμο ζγγραφο, εφόςον τοφτο φζρει επικυρωμζνθ φωτογραφία, 
όπωσ διαβατιριο κ.λπ., και τθν Υπεφκυνθ Διλωςθ ςυναίνεςθσ γονζα/κθδεμόνα εάν είναι ανιλικοι, 
υποχρεοφνται να προςκομίςουν ςτο Κ.Η.Ε. που κα εξεταςτοφν, προκειμζνου να τουσ επιτραπεί θ είςοδοσ 
μετά τον ζλεγχο ταυτοπροςωπίασ. 
 

Λόγω των κρίςιμων επιδημιολογικϊν δεδομζνων, επιπρόςκετα επιςθμαίνεται ότι για τθ 
διενζργεια των εξετάςεων του Κρατικοφ Πιςτοποιθτικοφ Πλθροφορικισ κα λθφκεί υπόψθ θ ιςχφουςα με 
αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30819/2022 (Β’ 2676/ 31-05-2022) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ αναφορικά με τα ζκτακτα 
μζτρα προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ Covid-19 
ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ, όπωσ εκάςτοτε κα ιςχφει. 
 
Πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ Εξετάςεισ παρζχονται ςτουσ υποψιφιουσ από τθν ιςτοςελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.  
www.minedu.gov.gr , και από τθν ιςτοςελίδα του Ι.Τ.Υ.Ε. https://kpp.cti.gr/ . 
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