
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός τύπου πιστοποιητικού και βεβαίωσης 
επιτυχίας για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποι-
ητικού Πληροφορικής (Κ.Π.Π.).

2 Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας δύο χιλιά-
δων ευρώ (2.000,00€) με Φ.Π.Α., της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΧΡΥΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» προς την Ελληνι-
κή Αστυνομία.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 73014/Α5  (1)
Καθορισμός τύπου πιστοποιητικού και βεβαίωσης 

επιτυχίας για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποι-

ητικού Πληροφορικής (Κ.Π.Π.).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 28, 29, 30 και της παρ. 1 του άρθρου 32 

του ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών 
Φορέων και άλλες διατάξεις» (Α’ 12), όπως το άρθρο 32 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 150 του ν. 4763/2020 «Εθνικό 
Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και 
Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου 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 Ελλη-
νικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδια-
κής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254),

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

3. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

4. των άρθρων 13 και 15Β του π.δ. 18/2018 «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των» (Α’ 31),

5. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

6. της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4622/2019 «Επιτε-
λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

7. της παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύστα-
ση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργεί-
ων» (Α’ 123),

8. της περ. ι) της παρ. 2 του άρθρου 14 του άρθρου 
19 της υπό στοιχεία 48456/Α5/24-04-2020 απόφασης 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εξετάσεις - 
Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πι-
στοποιητικού Πληροφορικής» (Β’ 2285),

9. της υπό στοιχεία 5543/ΕΠ/Α5/21-04-2022 υπουργι-
κής απόφασης «Συγκρότηση της Εποπτικής Επιστημο-
νικής Επιτροπής (Ε.Ε.Ε.) του Κρατικού Πιστοποιητικού 
Πληροφορικής (Κ.Π.Π.), ορισμός Προέδρου, Αντιπροέ-
δρου, μελών, αναπληρωματικών μελών, Γραμματέα και 
Αναπληρωτή Γραμματέα, ετών 2022, 2023 και 2024».

Β. Την πράξη 2/01-06-2022 της Εποπτικής Επιστημο-
νικής Επιτροπής του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληρο-
φορικής.

Γ.  Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/273/70221/Β1/07-06-22 ει-
σήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών, σύμφωνα με την οποία από την παρούσα δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού 
του Υ.ΠΑΙ.Θ. οικ. έτους 2022 διότι με αυτή καθορίζονται 
ορισμένα επιμέρους θέματα σχετικά με τις εξετάσεις του 
Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής.

Δ. Την ανάγκη καθορισμού του τύπου του πιστοποιη-
τικού και των βεβαιώσεων επιτυχίας των εξετάσεων του 
Κ.Π.Π., αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον τύπο του πιστοποιητικού και της 
βεβαίωσης επιτυχίας που χορηγούνται για τις εξετάσεις 
του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής για την 
πιστοποίηση της γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα 
α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και 
γ) υπηρεσιών διαδικτύου, ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 14 Ιουνίου 2022

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

Ι

  (2)
 Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) με Φ.Π.Α., της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» προς την Ελληνική Αστυνομία. 

 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 Με την υπ’ αρ. πρωτ. 9007/11/227-Β/8-06-2022 απόφαση του Διευθυντή της Αστυνομίας Χαλκιδικής, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), κατ’ εφαρμογή και τα άρθρα 496, 498 και 499 
Α.Κ., γίνεται αποδεκτή η δωρεά της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» προς την Ελληνική Αστυνομία 
και συγκεκριμένα προς το Τ.Τ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ εκτιμώμενης αξίας δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) με Φ.Π.Α που αφορά 
την προμήθεια ανταλλακτικών προς επισκευή του υπό στοιχεία Ε.Α.27770 υπηρεσιακού οχήματος καθώς και την 
κάλυψη της αμοιβής παροχής υπηρεσιών για την επισκευή αυτού συνολικής αξίας δύο χιλιάδων ευρώ (2000€) με 
Φ.Π.Α., για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Τ.Τ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ. 

 Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ     

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02030571706220004*
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