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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Μαροφςι, 25-05-2022 

ΘΕΜΑ: «Ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του 
κορωνοϊοφ COVID -19 ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ κατά τθ διενζργεια των εξετάςεων του 
Κρατικοφ Πιςτοποιθτικοφ Γλωςςομάκειασ Α’ εξεταςτικισ περιόδου 2022» 

 

 

Σε ςυνζχεια τθσ ζκδοςθσ τθσ υπό ςτοιχεία 41796/Α5/11-04-2022 Υπουργικισ Απόφαςθσ με κζμα 
«Προκιρυξθ διεξαγωγισ εξετάςεων Κρατικοφ Πιςτοποιθτικοφ Γλωςςομάκειασ Αϋ εξεταςτικισ περιόδου 
2022 για τθν πιςτοποίθςθ τθσ γνϊςθσ των γλωςςϊν Αγγλικισ, Γαλλικισ, Γερμανικισ, Ιταλικισ και 
Ιςπανικισ», υπενκυμίηεται ότι κατά τθ διενζργεια των εξετάςεων του ΚΠΓ τθσ Α΄ εξεταςτικισ περιόδου 
2022 το άββατο 28-05-22 και τθν Κυριακι 29-05-22, λόγω των κρίςιμων επιδθμιολογικϊν δεδομζνων, 

κα ιςχφςουν τα μζτρα προςταςίασ και πρόλθψθσ ζναντι του κορωνοϊοφ COVID-19 που ορίηονται με τισ 
διατάξεισ τθσ υπό ςτοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.27397/13-05-22 Κ.Υ.Α. με κζμα «Ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τθσ 
δθμόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τθσ 
Επικράτειασ από τθ Δευτζρα 16 Μαΐου 2022 και ϊρα 6:00 ζωσ και τθν Τετάρτθ 1 Ιουνίου 2022 και ϊρα 
6:00» (Βϋ 2369). 

 

Ειδικότερα, ςφμφωνα με το ανωτζρω κεςμικό πλαίςιο, κατά τθ διενζργεια των εξετάςεων του ΚΠΓ 
Αϋ εξεταςτικισ περιόδου 2022 ςε κάκε Εξεταςτικό Κζντρο ανά τθν Επικράτεια, ανά θμζρα εξζταςθσ και ςε 
όλα τα ςτάδια διεξαγωγισ των εξετάςεων (δθλ. κατά τθν εξζταςθ κάκε Ενότθτασ) κα ιςχφςει το παρακάτω 
υγειονομικό πρωτόκολλο: 

 Υποχρεωτικι χριςθ προςτατευτικισ μάςκασ από τουσ υποψθφίουσ και τουσ απαςχολοφμενουσ 

των Εξεταςτικϊν Κζντρων ςτουσ εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ χϊρουσ.  
 Τιρθςθ των μζγιςτων δυνατϊν αποςτάςεων μεταξφ των υποψθφίων, μεταξφ των υποψθφίων, 

των εξεταςτϊν παραγωγισ προφορικοφ λόγου/βοθκϊν εξζταςθσ και των επιτθρθτϊν, και μεταξφ 
των απαςχολοφμενων ςτα Εξεταςτικά Κζντρα και αποφυγι του ςυγχρωτιςμοφ. 

 Συχνόσ κακαριςμόσ των χεριϊν με χριςθ νεροφ και ςαπουνιοφ ι με αλκοολοφχο αντιςθπτικό 
διάλυμα. 
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 Κακαριςμόσ αικουςϊν, επιφανειϊν και εξοπλιςμοφ, μετά από κάκε χριςθ, και εξαςφάλιςθ 
επαρκοφσ φυςικοφ αεριςμοφ των αικουςϊν. 

 Η εξζταςθ υποψθφίων με ειδικζσ ανάγκεσ και μακθςιακζσ δυςκολίεσ με τθ χριςθ θλεκτρονικοφ 
υπολογιςτι πραγματοποιείται κανονικά, με κακαριςμό του πλθκτρολογίου και του ποντικιοφ 
μετά από κάκε χριςθ. 

 Η είςοδοσ των εξεταηομζνων ςτο Εξεταςτικό Κζντρο επιτρζπεται χωρίσ να απαιτείται θ επίδειξθ 
πιςτοποιθτικοφ εμβολιαςμοφ ι βεβαίωςθσ νόςθςθσ ι βεβαίωςθσ/διλωςθσ αρνθτικοφ 
αυτοδιαγνωςτικοφ ελζγχου  (self-test) κακϊσ και βεβαίωςθ διενζργειασ κάκε άλλου τφπου 
διαγνωςτικοφ ελζγχου (rapid test ι PCR test).  

 Οι φορείσ διοργάνωςθσ των εξετάςεων/εξεταςτικά κζντρα όςον αφορά ςτο κάκε είδουσ 
προςωπικό που απαςχολείται με φυςικι παρουςία κατά τθ διενζργεια των εξετάςεων είναι 
υπεφκυνοι για τθν τιρθςθ τθσ υποχρζωςθσ διενζργειασ από το εν λόγω προςωπικό, το οποίο δεν 
διακζτει πιςτοποιθτικό εμβολιαςμοφ ι βεβαίωςθ νόςθςθσ εντόσ του τελευταίου εξαμινου, 

εργαςτθριακοφ διαγνωςτικοφ ελζγχου (rapid test ι PCR) μία (1) φορά τθν εβδομάδα. Η δαπάνθ 
για τθ διενζργεια του διαγνωςτικοφ ελζγχου του προθγοφμενου εδαφίου βαρφνει το 
προαναφερκζν προςωπικό. Οι φορείσ/εξεταςτικά κζντρα οφείλουν να γνωςτοποιιςουν τθ 
διάρκεια λειτουργίασ τουσ και τουσ κανόνεσ τιρθςθσ υγιεινισ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
kiroseis_gge@mnec.gr τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Προςταςίασ Καταναλωτι του 
Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων. 

 

 

Καταλθκτικά, επιςθμαίνεται ότι, ςυμπλθρωματικά τθσ τιρθςθσ του παραπάνω υγειονομικοφ 
πρωτοκόλλου, προκειμζνου να επιτραπεί ςτουσ υποψθφίουσ θ είςοδοσ ςτο Εξεταςτικό Κζντρο όπου 
εξετάηονται, οι υποψιφιοι υποχρεοφνται να προςκομίςουν ςτο Εξεταςτικό Κζντρο: 

1. Το εκτυπωμζνο ατομικό Δελτίο Εξεταηόμενου. 

2. Το ζγγραφο ταυτοπροςωπίασ που ζχουν μεταφορτϊςει ςτθν θλεκτρονικι αίτθςι τουσ 

(αςτυνομικι ταυτότθτα ι άλλο επίςθμο ζγγραφο που φζρει επικυρωμζνθ φωτογραφία, όπωσ 
διαβατιριο, άδεια οδιγθςθσ κ.λπ.). 
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