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ΘΕΜΑ: «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 Γλωσσομάθειας Β’ εξεταστικής περιόδου 2022»

Σε συνέχεια της έκδοσης της υπό στοιχεία 124883/Α5/11-10-2022 Υπουργικής Απόφασης με θέμα
«Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β΄ εξεταστικής περιόδου
2022 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής
και Τουρκικής για τα επίπεδα: α) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη
δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική, β) Γ (Γ1 «πολύ
καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική,
Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική», υπενθυμίζεται ότι κατά τη διενέργεια των
εξετάσεων του ΚΠΓ της Β΄ εξεταστικής περιόδου 2022 το Σάββατο 26-11-2022 και την Κυριακή 27-112022, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα επιδημιολογική επιβάρυνση της Χώρας, θα ισχύσουν τα έκτακτα
μέτρα προστασίας έναντι της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ορίζονται με τις διατάξεις της υπό
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.66528/18-11-22 Κ.Υ.Α. με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη
Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00» (Β΄
5874).
Ειδικότερα, σύμφωνα με το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο, κατά τη διενέργεια των εξετάσεων του ΚΠΓ
Β΄ εξεταστικής περιόδου 2022 σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο ανά την Επικράτεια, ανά ημέρα εξέτασης και σε
όλα τα στάδια διεξαγωγής των εξετάσεων (δηλ. κατά την εξέταση κάθε Ενότητας) θα ισχύσει το παρακάτω
υγειονομικό πρωτόκολλο:
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Οι φορείς διοργάνωσης των εξετάσεων/εξεταστικά κέντρα, όσον αφορά στο κάθε είδους
προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων, είναι
υπεύθυνοι για την τήρηση της υποχρέωσης διενέργειας από το εν λόγω προσωπικό, το οποίο δεν
έχει πλήρως εμβολιασθεί ή νοσήσει, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, αντιστοίχως,
εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR) μία (1) φορά την εβδομάδα. Η δαπάνη
για τη διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου βαρύνει το
προαναφερθέν προσωπικό.
Η είσοδος των εξεταζομένων στο Εξεταστικό Κέντρο επιτρέπεται χωρίς να απαιτείται η επίδειξη
πιστοποιητικού εμβολιασμού ή βεβαίωσης νόσησης ή βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού
αυτοδιαγνωστικού ή εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (self-test, rapid test ή PCR test).

Καταληκτικά, επισημαίνεται ότι, συμπληρωματικά της τήρησης του παραπάνω υγειονομικού
πρωτοκόλλου, προκειμένου να επιτραπεί στους υποψηφίους η είσοδος στο Εξεταστικό Κέντρο όπου
εξετάζονται, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στο Εξεταστικό Κέντρο:
1. Το εκτυπωμένο ατομικό Δελτίο Εξεταζόμενου.
2. Το έγγραφο ταυτοπροσωπίας που έχουν μεταφορτώσει στην ηλεκτρονική αίτησή τους
(αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία, όπως
διαβατήριο, άδεια οδήγησης κ.λπ.).
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