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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Καθορισμός αποζημίωσης των ασχολουμένων στις 
γραπτές απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης των 
Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, της Δ΄ τάξης των 
Εσπερινών Γενικών Λυκείων, των Ημερήσιων και 
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και γενικά των ασχολουμένων 
με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγορι−
ών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις διατάξεις του 
Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 τ. Α΄), του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 
90 τ. Α΄) και του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 τ. Α΄).  .......... 1
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/33248/0022 (1)
 Καθορισμός αποζημίωσης των ασχολουμένων στις γρα−

πτές απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης των Ημε−
ρήσιων Γενικών Λυκείων, της Δ΄ τάξης των Εσπερι−
νών Γενικών Λυκείων, των Ημερήσιων και Εσπερινών 
ΕΠΑ.Λ. και γενικά των ασχολουμένων με τις εισιτήρι−
ες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδι−
κασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση με τις διατάξεις του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 
188 τ. Α΄), του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 τ. Α΄) και του Ν. 
3748/2009 (ΦΕΚ 29 τ. Α΄). 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297 τ. Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ−
λήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α........ και άλλες 
συναφείς διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν με τις 
διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 τ. Α΄) 
«Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

2) Τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 53 του
Ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 τ. Α΄) «Τροποποίηση και αντικατά−

σταση ........ του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες 
διατάξεις».

3) Τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 22 του
Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 τ. Α΄) «περί Δημοσίου Λογιστικού 
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».

4) Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 
232 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του
Ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 τ. Α΄).

5) Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 
156 τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού ...... 
τομέα και άλλες διατάξεις». 

6) Τις διατάξεις του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 τ. Α΄) «Πρό−
σβαση στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση των κατόχων απολυ−
τηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις».

7) Τις διατάξεις του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 τ. Α΄) «Ενιαίο 
Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
των Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 τ. Α΄) και Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 
24 τ. Α΄).

8) Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 τ. Α΄) «Κα−
θορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων».

9) Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65 τ. Α΄) «Αξιο−
λόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου», όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των 
Π.Δ. 12/2009 (ΦΕΚ 22 τ. Α΄) και Π.Δ. 21/2011 (ΦΕΚ 72 τ. Α΄) 
και ισχύει κάθε φορά.

10) Την αριθμ. 2/37345/0004/2010 (ΦΕΚ 784 τ. Β΄) κοινή 
υπουργική απόφαση «Απογραφή προσωπικού του δημο−
σίου, των Ν.Π.Δ.Δ. α΄ και β΄ βαθμού και σύσταση Ενιαίας 
Αρχής Πληρωμής».

11) Την αριθ. Φ.253/143554/Β6/2010 (ΦΕΚ 1794 τ. Β΄) 
«Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση …πασχόντων 
από σοβαρές ασθένειες κ.λπ.».

12) Την αριθμ. 84172/ΙΒ/2010 (ΦΕΚ 1180 τ. Β΄) απόφαση 
«Καθορισμός των ειδικότερων αρμοδιοτήτων των Προϊ−
σταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και 
υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των 
συλλόγων διδασκόντων».

13) Την αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 (ΦΕΚ 422 τ. Β΄) κοινή 
υπουργική απόφαση «Σύσταση ατομικών και συλλογι−
κών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων 
απολυτηρίου Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.» όπως 
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τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.151/39470/Β6/2010 (ΦΕΚ 
529 τ. Β΄) όμοια. 

14) Την αριθμ. Φ.253/155439/Β6/2009 (ΦΕΚ 2544 τ. Β΄) 
υπουργική απόφαση «Εξέταση μαθητών με αναπηρία 
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

15) Την αριθμ. Φ.253/27456/Β6/2009 (ΦΕΚ 493 τ. Β΄) 
υπουργική απόφαση «Πρόσβαση των κατόχων απολυτη−
ρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Ομάδας Β΄ στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».

16) Την αριθμ. Φ.151/31559/Β6/2009 (ΦΕΚ 544 τ. Β΄) κοι−
νή υπουργική απόφαση «Σύσταση επιτροπής επιλογής 
αθλητών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευ−
ση».

17) Την αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272 τ. Β΄) 
υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με την αριθμ. Φ.151/34623/Β6/2009 (ΦΕΚ 636 τ. 
Β΄) όμοια.

18) Την αριθμ. Φ.253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391 τ. Β΄) 
υπουργική απόφαση «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου 
Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην Τριτοβάθ−
μια Εκπαίδευση». 

19) Την αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 τ. Β΄) 
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με την αριθμ. Φ.253/27465/Β6/2009 (ΦΕΚ 493 τ. 
Β΄) όμοια.

20) Την αριθμ. 1120/Η/2010 (ΦΕΚ 1 τ. Β΄) κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευής Χριστοφιλο−
πούλου και Ιωάννη Πανάρετου».

21) Την αριθμ. 2672/2009 (ΦΕΚ 2408 τ. Β΄) κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονο−
μικών Φίλιππου Σαχινίδη».

22) Το γεγονός ότι η διοργάνωση και διενέργεια 
των πανελληνίων εξετάσεων, καθώς και η έκδοση των 
αποτελεσμάτων καλύπτει το διάστημα όλου του έτους, 
κατά τη διάρκεια του οποίου οι περισσότερες επιτροπές 
απασχολούνται τους τρεις μήνες, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, 
ανάλογα με το αντικείμενό τους.

23) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 τ. Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται 
ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2011 ποσού 11.000.000,00 € περίπου, η οποία αντιμετωπί−
ζεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολο−
γισμό του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων έτους 2011 ΚΑΕ 0515 ειδ. φορέα 19−170, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε αμοιβή κατ’ αποκοπή ή κατά γραπτό 
δοκίμιο ή κατ’ αποκοπή αποζημίωση για κάθε ημέρα 
απασχόλησης ή εξέτασης για τους Προέδρους, τα μέλη, 
τους γραμματείς, τους βοηθούς γραμματείς, τους επι−
τηρητές, τους βαθμολογητές, τους αναβαθμολογητές, 
το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό και τους νόμιμους 
αναπληρωτές τους που απασχολούνται στις απολυτή−
ριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης των Ημερήσιων Γενικών 
Λυκείων, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, 
στις εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. και των υποψηφίων των ει−
δικών κατηγοριών, καθώς και εφάπαξ αποζημίωση για 

χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών των προέδρων, μελών, 
γραμματέων των διαφόρων επιτροπών και του λοιπού 
εκπαιδευτικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπι−
κού, που συμμετέχει στις διαδικασίες συγκέντρωσης 
δικαιολογητικών και επιλογής των εισαγομένων στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 τ. Α΄), όπως αντικα−
ταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του 
Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 τ. Α΄) και του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 
29 τ. Α΄), ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ 
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ, 
ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

1. α. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (KEE) Ημερήσιων 
και Εσπερινών Γενικών Λυκείων (παράγρ. 2 του άρθρου 
13 και εδάφ. β παράγρ. 2 του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2006 
ΦΕΚ 65 τ. Α΄, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, 
με τα εδάφια β, γ και δ παράγρ. 3 του άρθρου 1 του 
Π.Δ. 12/2009 ΦΕΚ 22 τ. Α΄ και παράγρ. 2 του άρθρου 1 
του Π.Δ. 21/2011 ΦΕΚ 72 τ. Α΄).

α) Πρόεδρος 800,00 
β) Αντιπρόεδρος 700,00 
γ) Τακτικά Μέλη 600,00 
δ) Έκτακτα μέλη, για κάθε μάθημα 
για το οποίο εισηγούνται θέματα 200,00
ε) Γραμματέας 600,00 
στ) Βοηθοί Γραμματείς 400,00 
ζ) Προσωπικό από Διοικητικούς, Εκπαιδευτικούς Δ.Ε. ή 

Τεχνικούς για τη γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη 
του έργου της Επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης 
και μέχρι σαράντα (40) ημέρες για καθένα.           12,00

β. Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων 
(Κ.Ε.Π.Ε.) Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (Ομάδας Α΄ 
και μαθημάτων ειδικότητας Ομάδας Β΄)

(άρθρο 6 της αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009, ΦΕΚ 422 τ. Β΄ 
κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. Φ.151/39470/Β6/2010 ΦΕΚ 529 τ. Β΄ όμοια)

α) Πρόεδρος 800,00 
β) Αντιπρόεδρος 700,00 
γ) Τακτικά Μέλη 600,00 
δ) Έκτακτα μέλη, για κάθε μάθημα 
για το οποίο εισηγούνται θέματα 200,00
ε) Γραμματέας 600,00 
στ) Βοηθοί Γραμματείς 400,00
ζ) Προσωπικό από Διοικητικούς, Εκπαιδευτικούς Δ.Ε. ή 

Τεχνικούς για τη γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη 
του έργου της Επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης 
και μέχρι τριάντα (30) ημέρες για καθένα.          12,00

2. Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων αποφοίτων 
Γεν. Λυκείου και ΕΠΑ.Λ.

(Κεφάλαιο Β΄ άρθρο 10 και παράγρ. 2 του άρθρου 13 
της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 ΦΕΚ 1538 τ. Β΄ υπουργι−
κής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με τις παραγρ. 8, 9 και 11 της αριθμ. Φ.253/27465/Β6/2009 
ΦΕΚ 493 τ. Β΄ όμοιας)

α) Πρόεδρος 800,00
β) Αντιπρόεδρος 700,00
γ) Τακτικά Μέλη και Γραμματέας 600,00
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δ) ΄Εκτακτα μέλη – εισηγητές 
θεμάτων για κάθε μάθημα για το 
οποίο εισηγούνται θέματα 200,00
ε) Βοηθ. Γραμματέα 400,00
στ) Γιατρός για την εξέταση των φυσικώς 
αδυνάτων, για κάθε ημέρα εξέτασης 36,00
ζ) Υπάλληλοι του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. για την υπο−

βοήθηση του έργου της επιτροπής 350,00
3. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων μαθημάτων κατεύ−

θυνσης ειδικών κατηγοριών 
(παράγρ. Α΄ του άρθρου 11 της αριθμ. Φ.151/20049/

Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β΄ υπουργικής απόφασης όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 
27 και 29 της αριθμ. Φ.151/34623/Β6/2009 ΦΕΚ 636 τ. Β΄ 
όμοιας)

α) Πρόεδρος 800,00
β) Αντιπρόεδρος 700,00
γ) Τακτικά Μέλη 600,00
δ) Έκτακτα μέλη−εισηγητές, για κάθε
μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα 200,00
ε) Γραμματέας 400,00
στ) Βοηθοί Γραμματείς 300,00
ζ) Διοικητικοί Υπάλληλοι του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. ή 

Εκπαιδευτικοί Δ.Ε. για την υποβοήθηση του έργου της 
Επιτροπής 250,00

4. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων 
των Ειδικών Κατηγοριών

(παράγρ. Β΄ του άρθρου 11 της αριθμ. Φ.151/20049/
Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β΄ υπουργικής απόφασης όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγρ. 30 της 
αριθμ. Φ.151/34623/Β6/2009 ΦΕΚ 636 τ. Β΄ όμοιας)

α) Πρόεδρος 800,00
β) Αντιπρόεδρος 700,00
γ) Μέλη 600,00
δ) Γραμματέας 400,00
δ) Βοηθοί Γραμματείς 300,00
ε) Έκτακτα μέλη – εισηγητές για κάθε 
μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα  200,00
στ) Γιατρός για κάθε ημέρα εξέτασης 36,00
ζ) Διοικητικοί Υπάλληλοι του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. ή 

Εκπαιδευτικοί Δ.Ε. για την υποβοήθηση του έργου της 
επιτροπής 250,00

5. α. Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων Ημερήσιων και 
Εσπερινών Γενικών Λυκείων

(παράγρ. 1 του άρθρου 13 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 
τ. Α΄, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
εδάφιο α παράγρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 12/2009 ΦΕΚ 
22 τ. Α΄)

Πρόεδρος, Μέλη, Γραμματέας, Προσωπικό από Διοι−
κητικούς Υπαλλήλους ή Εκπαιδευτικούς Λειτουργούς 
για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής και τη 
δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου υποψηφίων, για κάθε 
ημέρα απασχόλησης και μέχρι πενήντα (50) ημέρες για 
καθένα.                                                         12,00

β. Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων Ημερήσιων και 
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (Ομάδας Α΄ και μαθημάτων ειδικό−
τητας Ομάδας Β΄)

(παράγρ. 1 του άρθρου 1 της αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 
ΦΕΚ 422 τ. Β΄ κοινή υπουργική απόφαση)

Πρόεδρος, Μέλη, Γραμματέας, Προσωπικό από Διοι−
κητικούς Υπαλλήλους ή Εκπαιδευτικούς Λειτουργούς 
για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής και τη 
δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου Υποψηφίων, για κάθε 

ημέρα απασχόλησης και μέχρι σαράντα (40) ημέρες για 
καθένα.                                                         12,00

6. α. Περιφερειακοί Επόπτες εξετάσεων Γενικών Λυκείων 
και ΕΠΑ.Λ. (Μαθημάτων Γενικής Παιδείας Ομάδας Β΄)

(παράγρ. 3 του άρθρου 13 και παράγρ. 2 του άρθρου 
25 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α΄, όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το εδάφιο ε παράγρ. 3 του άρ−
θρου 1 του Π.Δ. 12/2009 ΦΕΚ 22 τ. Α΄ και παράγρ. 3 του 
άρθρου 1 του Π.Δ. 21/2011 ΦΕΚ 72 τ. Α΄ και Κεφάλαιο Γ΄ 
του άρθρου 10 της αριθμ. Φ.253/27456/Β6/2009 ΦΕΚ 493 
τ.Β΄ υπουργικής απόφασης)

Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων 546,00 
Βοηθός Επόπτη 360,00
Διοικητικός ή εκπαιδευτικός (επικουρία) 300,00
β. Επόπτες Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. (Ομάδας Α΄ και μαθη−

μάτων ειδικότητας Ομάδας Β΄)
(παράγρ. 3 του άρθρου 3 της αριθμ. Φ.151/24463/

Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ. Β΄ κοινή υπουργική απόφαση)
Επόπτης 267,00 
Βοηθός Επόπτη 245,00 
7. α. Επιτροπές Εξετάσεων Διευθύνσεων Δ.Ε. Ημερή−

σιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων
(παράγρ. 4 του άρθρου 13 και εδάφιο β παράγρ. 2 

του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α΄, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα εδάφια στ 
και ζ παράγρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 12/2009 ΦΕΚ 22 
τ. Α΄ και παράγρ. 4 του άρθρου 1 του Π.Δ. 21/2011 ΦΕΚ 
72 τ. Α΄)

α) Πρόεδρος 419,00 
β) Μέλη 320,00 
γ) Γραμματέας 296,00 
δ) Βοηθοί Γραμματείς 246,00 
ε) Χειριστές συστήματος 
ηλεκτρονικής μετάδοσης 344,00 
β. Επιτροπές Επαναληπτικών Εξετάσεων Διευθύνσεων 

Δ.Ε. Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων
α) Πρόεδρος 200,00 
β) Μέλη 180,00 
γ) Γραμματέας 180,00 
δ) Βοηθοί Γραμματείς 130,00 
ε) Χειριστές συστήματος 
ηλεκτρονικής μετάδοσης 180,00 
8. α. Λυκειακές Επιτροπές Εξετάσεων (Λ.Ε.Ε.) Ημερή−

σιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων
(παράγρ. 5 του άρθρου 13 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65

τ. Α΄, όπως ισχύει κάθε φορά)
α) Πρόεδρος 344,00 
β) Μέλη 270,00 
γ) Γραμματέας 270,00 
δ) Βοηθοί Γραμματείς 222,00 
ε) Χειριστές συστήματος 
ηλεκτρονικής μετάδοσης 344,00 
στ) Βοηθητικό προσωπικό για 
κάθε ημέρα εξέτασης 12,00 
β. Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων ΕΠΑ.Λ. (Ομάδας 

Α΄ και μαθημάτων ειδικότητας Ομάδας Β΄)
(παράγρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της αριθμ. Φ.151/24463/

Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ. Β΄ κοινή υπουργική απόφαση) 
α) Πρόεδρος 344,00 
β) Μέλη 270,00 
γ) Γραμματέας 270,00 
δ) Βοηθοί Γραμματείς 222,00 

Ανακτήθηκε από την  
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ε) Χειριστές συστήματος 
ηλεκτρονικής μετάδοσης 344,00 
στ) Βοηθητικό προσωπικό για 
κάθε ημέρα εξέτασης 12,00 
9. Ομάδες επιτηρητών
(άρθρο 19 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α΄ και άρθρο 

3 της αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ. Β΄ κοινή 
υπουργική απόφαση).

Επιτηρητής για κάθε μέρα εξετάσεων 14,00
10. Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων για τις εξετάσεις 

Ειδικών Μαθημάτων
(άρθρο 7 και 8 της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 ΦΕΚ 1538 

τ. Β΄ υπουργικής απόφασης σε συνδυασμό με την παράγρ. 
5 του άρθρου 13 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α΄)

α) Ξένες γλώσσες και Αρμονία, για κάθε ημέρα εξέτασης
1) Επόπτης 38,00
2) Πρόεδρος εξεταστικού κέντρου 38,00
3) Μέλος, γραμματέας, χειριστές 
ηλεκτρονικής μετάδοσης των θεμάτων 36,00
4) Βοηθοί Γραμματείς 34,00
5) Επιτηρητές 15,00
6) Συνοδοί εκπαιδευτικοί για τη διακίνηση των γρα−

πτών δοκιμίων από τα εξεταστικά προς τα Βαθμολογικά 
κέντρα                                                          12,00

7) Βοηθητικό προσωπικό 12,00 
β) Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, για κάθε ημέρα 

εξέτασης
1) Επόπτης 56,00
2) Πρόεδρος 56,00
3) Μέλος, γραμματέας 48,00
4) Βοηθοί Γραμματείς, χειριστές 
συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης 48,00 
5) Επιτηρητές 27,00
6) Βοηθητικό προσωπικό 12,00 
7) Συνοδοί εκπαιδευτικοί για τη διακίνηση των γρα−

πτών δοκιμίων από τα εξεταστικά προς τα Βαθμολογικά 
κέντρα                                                          12,00 

γ) Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων
1) Επόπτης 40,00
2) Πρόεδρος 40,00
3) Μέλος, γραμματέας, χειριστές 
συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης 38,00 
4) Βοηθοί Γραμματείς 35,00
5) Ειδικός επόπτης ελέγχου μουσικών 
και ακουστικών ικανοτήτων 51,00 
6) Επιτηρητές 15,00
7) Βοηθητικό Προσωπικό 12,00 
8) Συνοδοί εκπαιδευτικοί για τη διακίνηση των γρα−

πτών δοκιμίων από τα εξεταστικά προς τα Βαθμολογικά 
κέντρα                                                          12,00

11. Επόπτες και Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων μα−
θημάτων κατεύθυνσης ειδικών κατηγοριών 

(άρθρο 12 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ. Β΄
υπουργικής απόφασης)

α) Επόπτης 336,00
β) Πρόεδρος 310,00
γ) Αντιπρόεδρος 270,00
δ) Μέλη 270,00
ε) Γραμματέας 270,00
στ) Σχολίατρος ή άλλος γιατρός, 
Βοηθοί Γραμματείς 232,00 
ζ) Χειριστές συστήματος 
ηλεκτρονικής μετάδοσης 264,00

η) Βοηθητικό προσωπικό για κάθε ημέρα απασχόλη−
σης και μέχρι επτά (7) ημέρες για καθένα           12,00

θ) Επιτηρητές για κάθε ημέρα επιτήρησης 15,00
12. α. Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων γραπτών Γε−

νικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. (Μαθημάτων Γενικής Παιδείας 
Ομάδας Β΄)

(παράγρ. 2 και 3 του άρθρου 21 και εδάφιο β παράγρ. 
2 του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α΄, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα εδάφια α και β 
παράγρ. 7 του άρθρου 1 του Π.Δ. 12/2009 ΦΕΚ 22 τ. Α΄)

α) Πρόεδρος 700,00 
β) Αντιπρόεδρος 650,00 
γ) Μέλη 500,00 
δ) Γραμματέας 500,00 
ε) Βοηθοί Γραμματείς 400,00 
στ) Υπάλληλοι από εκπαιδευτικούς, διοικητικούς ή από 

το βοηθητικό ή υπηρετικό προσωπικό για την υποβοή−
θηση του έργου της Επιτροπής του Β.Κ., κατ’ αποκοπή 
αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 
τριάντα πέντε (35) ημέρες για καθένα. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη, ελλείψει προσω−
πικού, απασχόλησης ελάχιστου αριθμού ατόμων από 
το επικουρικό προσωπικό στο διπλάσιο του προβλε−
πομένου ωραρίου ημερησίως, απαιτείται προηγούμενη 
έγκριση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων.                                              16,00 

β. Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων γραπτών Επα−
ναληπτικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου 

α) Πρόεδρος 520,00 
β) Αντιπρόεδρος 480,00 
γ) Μέλη 400,00 
δ) Γραμματέας 424,00 
ε) Βοηθοί Γραμματείς 336,00 
στ) Υπάλληλοι από εκπαιδευτικούς, διοικητικούς ή από 

το βοηθητικό ή υπηρετικό προσωπικό για την υποβοή−
θηση του έργου της Επιτροπής του Β.Κ., κατ’ αποκοπή 
αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 
δώδεκα (12) ημέρες για καθένα. Σε εξαιρετικές περι−
πτώσεις που προκύπτει ανάγκη, ελλείψει προσωπικού, 
απασχόλησης ελάχιστου αριθμού ατόμων από το επι−
κουρικό προσωπικό στο διπλάσιο του προβλεπομένου 
ωραρίου ημερησίως, απαιτείται προηγούμενη έγκριση 
του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων.                                                   16,00 

γ. Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων γραπτών ΕΠΑ.Λ. 
(Ομάδας Α΄ και μαθημάτων ειδικότητας Ομάδας Β΄)

(άρθρο 4 της αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ. Β΄ 
κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. Φ.151/39470/Β6/2010 ΦΕΚ 529 τ. Β΄ όμοια)

α) Πρόεδρος 700,00 
β) Αντιπρόεδρος 650,00 
γ) Μέλη 500,00 
δ) Γραμματέας 500,00 
ε) Βοηθοί Γραμματείς 400,00 
στ) Υπάλληλοι από εκπαιδευτικούς, διοικητικούς ή από 

το βοηθητικό προσωπικό για την υποβοήθηση του έργου 
της Επιτροπής του Β.Κ., κατ’ αποκοπή αποζημίωση για 
κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι τριάντα (30) ημέρες 
για καθένα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προκύπτει 
ανάγκη, ελλείψει προσωπικού, απασχόλησης ελάχιστου 
αριθμού ατόμων από το επικουρικό προσωπικό στο δι−
πλάσιο του προβλεπομένου ωραρίου ημερησίως, απαι−
τείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.               16,00
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13. Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων γραπτών ειδι−
κών μαθημάτων και Ομάδες βαθμολογητών − αναβαθ−
μολογητών

(άρθρο 12 και 14 της αριθμ. Φ.253/Β6/128314/2002 ΦΕΚ 
1538 τ. Β΄ υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθη−
κε και συμπληρώθηκε με την παράγρ. 14 της αριθμ. 
Φ.253/27465/Β6/2009 ΦΕΚ 493 τ. Β΄ όμοιας).

α) Πρόεδρος 490,00
β) Αντιπρόεδρος 438,00
γ) Μέλος, Γραμματέας 388,00
δ) Βοηθοί Γραμματείς 361,00
ε) Προϊστάμενοι βαθμολόγησης 335,00
στ) Βαθμολογητές − Αναβαθμολογητές για κάθε βαθ−

μολογούμενο (πρώτη ή δεύτερη βαθμολόγηση) – ανα−
βαθμολογούμενο γραπτό δοκίμιο                        2,10

ζ) Υπάλληλοι από διοικητικούς, εκπαιδευτικούς ή βοηθη−
τικό προσωπικό για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 
25 ημέρες για καθένα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που 
προκύπτει ανάγκη, ελλείψει προσωπικού, απασχόλησης 
ελάχιστου αριθμού ατόμων από το επικουρικό προσωπικό 
στο διπλάσιο του προβλεπομένου ωραρίου ημερησίως, 
απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.                16,00

η) Βοηθητικό, υπηρετικό προσωπικό (καθαρίστριες) 
για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 25 ημέρες. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη, ελ−
λείψει προσωπικού, απασχόλησης ελάχιστου αριθμού 
ατόμων από το επικουρικό προσωπικό στο διπλάσιο 
του προβλεπομένου ωραρίου ημερησίως, απαιτείται 
προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων.                           16,00 

14. Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου γραπτών κατεύ−
θυνσης και ειδικών μαθημάτων ειδικών κατηγοριών

(άρθρο 13 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ. 
Β΄ υπουργικής απόφασης) 

α) Πρόεδρος 490,00
β) Αντιπρόεδρος 438,00
γ) Μέλη 388,00
δ) Γραμματέας 361,00
ε) Βοηθοί γραμματείς 335,00
στ) Προσωπικό από εκπαιδευτικούς Δ.Ε, ή διοικητικούς 

υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. για την 
υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής του Β.Κ. κατ’ 
αποκοπή αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης 
και μέχρι είκοσι (20) ημέρες για καθένα. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη, ελλείψει προσω−
πικού, απασχόλησης ελάχιστου αριθμού ατόμων από 
το επικουρικό προσωπικό στο διπλάσιο του προβλε−
πομένου ωραρίου ημερησίως, απαιτείται προηγούμενη 
έγκριση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων.                                              16,00 

ζ) Βοηθητικό προσωπικό κατ’ αποκοπή αποζημίωση για 
κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι είκοσι (20) ημέρες 
για καθένα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προκύπτει 
ανάγκη, ελλείψει προσωπικού, απασχόλησης ελάχιστου 
αριθμού ατόμων από το βοηθητικό προσωπικό στο δι−
πλάσιο του προβλεπομένου ωραρίου ημερησίως, απαι−
τείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.               16,00

η) Βαθμολογητές−αναβαθμολογητές για κάθε γραπτό 
που βαθμολογούν ή αναβαθμολογούν                  2,10

15. Ομάδες Βαθμολογητών και Αναβαθμολογητών (Γε−
νικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ.)

(παράγρ. 3 του άρθρου 21, άρθρο 22, εδάφιο β΄ πα−
ράγρ. 2 του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α΄ – 
παράγρ. 2 του άρθρου 4 της αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 
ΦΕΚ 422 τ. Β΄ κοινή υπουργική απόφαση)

Βαθμολογητές ή αναβαθμολογητές, για κάθε γραπτό 
που βαθμολογούν ή αναβαθμολογούν                  2,10

Στον βαθμολογητή ή αναβαθμολογητή στην περίπτω−
ση που ο αριθμός των γραπτών του μαθήματός του ανά 
βαθμολογικό κέντρο δεν υπερβαίνει τα είκοσι (20) γρα−
πτά καταβάλλεται εφάπαξ αποζημίωση             50,00

Για αριθμό γραπτών μεγαλύτερο των είκοσι (20) κα−
ταβάλλεται αποζημίωση ύψους 2,10 ανά γραπτό και για 
το σύνολο των γραπτών.

16. Επιτροπές εξέτασης μαθητών με αναπηρία και ει−
δικές εκπαιδευτικές ανάγκες Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.Λ. 
και Ειδικών Κατηγοριών

(παράγρ. 3α και β του μόνου άρθρου της αριθμ. 
Φ.253/155439/Β6/2009 ΦΕΚ 2544 τ. Β΄ υπουργικής από−
φασης – παράγρ. 4 του άρθρου 3 και άρθρο 5 της αριθμ. 
Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ. Β΄ κοινή υπουργική από−
φαση όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.151/39470/
Β6/2010 ΦΕΚ 529 τ. Β΄ όμοια – αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 
ΦΕΚ 272 τ. Β΄ υπουργική απόφαση)

α) Πρόεδρος, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 
13 ημέρες για τα ΕΠΑ.Λ., 10 ημέρες για τα Γενικά Λύκεια 
και 5 ημέρες για τις Ειδικές Κατηγορίες            40,00 

β) Για κάθε μέλος−εξεταστή (βαθμολογητή ή αναβαθ−
μολογητή) και για κάθε ημέρα εξέτασης            26,70

γ) Γραμματέας, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέ−
χρι 13 ημέρες για τα ΕΠΑ.Λ., 10 ημέρες για τα Γενικά Λύ−
κεια, και 5 ημέρες για τις Ειδικές Κατηγορίες     21,00 

δ) Σχολίατρος ή άλλος γιατρός, για κάθε ημέρα εξέ−
τασης                                                          26,70

ε) 1. Βοηθοί γραμματείς για την υποβοήθηση της επι−
τροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 10 ημέ−
ρες για τα Γενικά Λύκεια και 5 ημέρες για τις Ειδικές 
Κατηγορίες                                                   16,00 

2. Επικουρικό Προσωπικό για την υποβοήθηση της 
επιτροπής των ΕΠΑ.Λ. για κάθε ημέρα απασχόλησης και 
μέχρι 13 ημέρες.                                             16,00

3. Βοηθητικό Προσωπικό (επιστάτες – καθαρίστριες) 
για την υποβοήθηση της επιτροπής των ΕΠΑ.Λ. για κάθε 
ημέρα απασχόλησης και μέχρι 10 ημέρες           16,00

στ) Επιτηρητές για κάθε ημέρα εξέτασης        14,00
ζ) Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για 

κάθε ημέρα εξέτασης                                     26,70
17. Επιτροπές εξέτασης μαθητών με αναπηρία και ει−

δικές εκπαιδευτικές ανάγκες ειδικών μαθημάτων
(άρθρο 13 της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 ΦΕΚ 1538 

τ. Β΄ υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το εδάφιο β της παραγράφου 16 και 
την παράγραφο 17 της αριθμ. Φ.253/27465/Β6/2009 ΦΕΚ 
493 τ. Β΄ όμοιας).

α) Πρόεδρος, για κάθε ημέρα εξέτασης 40,00
β) Για κάθε μέλος−εξεταστή (βαθμολογητή−αναβαθμο−

λογητή) και για κάθε ημέρα εξέτασης                26,70
γ) Γραμματέας, για κάθε ημέρα εξέτασης        21,00
δ) Σχολίατρος ή άλλος γιατρός, 
για κάθε ημέρα εξέτασης                             26,70
ε) Επιτηρητής για κάθε ημέρα εξέτασης
− Ξένες Γλώσσες 15,00
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− Αρμονία, ΄Ελεγχος Μουσικών και 
Ακουστικών Ικανοτήτων 15,00
− Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο 26,70
στ) Βοηθοί γραμματείς για τη δημιουργία αρχείου 

καταχώρησης βαθμολογίας και γενικά την υποβοήθηση 
της επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 
3 ημέρες.                                                      16,00

18. Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι για τη μεταφορά γραπτών 
δοκιμίων ή αποκομμάτων γραπτών δοκιμίων

(άρθρο 13, παράγρ. 4 και 5 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 
τ. Α΄ και των αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 ΦΕΚ 1538 τ. 
Β΄, Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β΄ υπουργικών απο−
φάσεων και Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ. Β΄ κοινή 
υπουργική απόφαση)

Εκπαιδευτικοί ή υπάλληλοι ή οδηγοί αυτοκινήτων του 
Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. ή άλλων Υπουργείων για τη μετα−
φορά γραπτών δοκιμίων ή αποκομμάτων των καταστά−
σεων υποψηφίων για κάθε ημέρα απασχόλησης:

α) από την Επιτροπή Εξετάσεων Δνσης ή τη Λυκειακή 
Επιτροπή προς τα Β.Κ. και αντίστροφα:             40,00

β) από τις Λυκειακές Επιτροπές προς τις Επιτροπές 
Εξετάσεων Δνσης και αντίστροφα:                    12,00

γ) από τα Β.Κ. προς τη Δ/νση Μηχανογράφησης του 
Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.                                      40,00 

19. Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής 
Δοκιμασίας

(άρθρο 11 της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 ΦΕΚ 1538 
τ. Β΄ υπουργικής απόφασης και άρθρο 15 της αριθμ. 
Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ. Β΄ όμοιας) 

α) Επόπτης, Πρόεδρος 350,00
β) Μέλος, γιατρός, γραμματέας 270,00
γ) Βοηθοί Γραμματείς 215,00
δ) Υπάλληλοι από το διοικητικό ή βοηθητικό προσωπικό 

για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής    188,00
20. Επιτροπή αναβαθμολόγησης Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.

Λ. και ΕΠΑ.Σ.
(παράγρ. 4 του άρθρου 24 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. 

Α΄ − παράγρ. 4 του άρθρου 17 του Π.Δ. 50/2008 ΦΕΚ 81 
τ. Α΄ − παράγρ. 4 του άρθρου 15 του Π.Δ. 51/2008 ΦΕΚ 
82 τ. Α΄)

Στον κάθε βαθμολογητή και στον αναβαθμολογητή 
ποσό εφάπαξ αποζημίωσης, εφόσον αναβαθμολογήσουν 
από ένα (1) μέχρι δέκα (10) γραπτά                   46,00

και για κάθε επιπλέον γραπτό που αναβαθμολογεί 1,60

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογη−
τικών της ειδικής κατηγορίας των Ελλήνων του εξω−
τερικού

(άρθρο 9 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ. 
Β΄ υπουργικής απόφασης)

α) Πρόεδρος 350,00
β) Μέλη 300,00
γ) Γραμματέας 300,00
δ) Βοηθοί Γραμματείς 280,00 
2. Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογη−

τικών της ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών – Αλλογενών 
και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών 
μελών Ε.Ε. μη Ελληνικής καταγωγής

(άρθρο 10 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ. Β΄ 
υπουργικής απόφασης) 

α) Πρόεδρος 350,00
β) Μέλη 300,00
γ) Γραμματέας 300,00
δ) Βοηθοί Γραμματείς 280,00 
3. Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογη−

τικών των υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση που υπάγονται στην κατηγορία «των πα−
σχόντων από σοβαρές ασθένειες».

(άρθρο 7 της αριθμ. Φ.253/143554/Β6/2010, ΦΕΚ 1794
τ. Β΄ υπουργικής απόφασης)

α) Πρόεδρος 500,00 
β) Μέλη 400,00 
γ) Γραμματέας 400,00 
4. Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής των 

υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
που υπάγονται στην κατηγορία «των πασχόντων από 
σοβαρές ασθένειες».

(άρθρο 8 της αριθμ. Φ.253/143554/Β6/2010, ΦΕΚ 1794 
τ. Β΄ υπουργικής απόφασης)

α) Πρόεδρος 500,00 
β) Μέλη 400,00 
γ) Γραμματέας 400,00 
5. α. Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής απο−

φοίτων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. (Ομάδα Β΄ )
(άρθρο 11 του Κεφαλαίου Γ΄ της αριθμ. Φ.253/28934/

Β6/2006 ΦΕΚ 391 τ.Β΄ υπουργικής απόφασης και άρθρο 
10 του Κεφαλαίου Γ΄ της αριθμ. Φ.253/27456/Β6/2009 
ΦΕΚ 493 τ. Β΄ όμοιας). 

Πρόεδρος, μέλη, γραμματέας, υπάλληλοι για δημιουρ−
γία αρχείου υποψηφίων, ελέγχου ορθής καταχώρισης 
προτιμήσεων των υποψηφίων και γενικά την υποβοή−
θηση της επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και 
μέχρι πενήντα (50) ημέρες για καθένα.               12,00

β. Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής απο−
φοίτων Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (Ομάδα Α΄)

(παράγρ. 1 και 3 του άρθρου 7 της αριθμ. Φ.151/24463/
Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ. Β΄ κοινή υπουργική απόφαση) 

Πρόεδρος, μέλη, γραμματέας, υπάλληλοι για δημιουρ−
γία αρχείου υποψηφίων, ελέγχου ορθής καταχώρισης 
προτιμήσεων των υποψηφίων και γενικά την υποβοή−
θηση της επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και 
μέχρι σαράντα (40) ημέρες για καθένα.              12,00

6. Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής Ειδι−
κών Κατηγοριών

(άρθρο 14 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ. 
Β΄ υπουργικής απόφασης)

Πρόεδρος, μέλη, γραμματέας, υπάλληλοι για δημιουρ−
γία αρχείου υποψηφίων, ελέγχου ορθής καταχώρισης 
προτιμήσεων των υποψηφίων και γενικά την υποβοήθη−
ση της επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέ−
χρι τριάντα (30) ημέρες για καθένα.                  12,00

7. Επιτροπή επιλογής αθλητών
(αριθμ. Φ.151/31559/Β6/2009 ΦΕΚ 544 τ. Β΄ κοινή υπουρ−

γική απόφαση)
α) Πρόεδρος 350,00
β) Μέλη 300,00
γ) Γραμματέας 300,00
δ) Βοηθοί Γραμματείς 250,00 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται για τις περιπτώ−
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σεις 1−5 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄ και όλες τις περιπτώσεις 
του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β΄ θα καταβάλλονται μετά το πέρας 
των εξετάσεων ή εργασιών στα μέλη των επιτροπών 
κ.λπ., σε βάρος των πιστώσεων του ειδικού φορέα 19−
170 και ΚΑΕ 0515 και με έκδοση τακτικών χρηματικών 
ενταλμάτων πληρωμής ή ενταλμάτων προπληρωμής 
(Χ.Ε.Π.), των δε λοιπών περιπτώσεων του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄ 
της παρούσας με έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλ−
μάτων πληρωμών ή ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), 
σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των 
περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας 
Δ.Β.Μ.Θ. και του ειδικού φορέα 182 Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ΚΑΕ 0515.

2. Η πληρωμή των αναφερόμενων αποζημιώσεων γί−
νεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Καταστάσεις πληρωμής σε 4 αντίγραφα θεωρημένα 
από τον πρόεδρο της επιτροπής ή ελλείψει προέδρου 
από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Γραφείου Δευτ/θμι−
ας Εκπαίδευσης του Νομού.

β) εκκαθαριστικό μισθοδοσίας των δικαιούχων και 
υπεύθυνη δήλωση ότι το αναγραφόμενο σε κάθε κα−
τάσταση πληρωμής προς είσπραξη ποσό δεν υπερβαίνει 
το ποσοστό 25% του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών 
της οργανικής τους θέσης και της αναλογίας των επι−
δομάτων του άρθρου 9 του Ν.3205/2003, όπως ορίζει η 
παράγραφος 4 του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010.

γ) Αντίγραφο απόφασης σύστασης επιτροπής κ.λπ.
δ) Αντίγραφο της παρούσας απόφασης.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1−1−2011, πλην 

των περιπτώσεων 3 και 4 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β΄, η ισχύς 
των οποίων αρχίζει από 1−10−2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Μαΐου 2011

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

F 
   Αριθμ. Δ16Ε 1062862/ΕΞ/2011 (2)

Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες 
Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 106 Ν. 2362/

1995 (ΦΕΚ 247 Α΄/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ−
χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικα Είσπρα−
ξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)».

3. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1000473/03.01.2011 (ΦΕΚ 46 τ. Β΄/
24.01.2011) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.

4. Το αρ. 118/2009 έγγραφο του Οδοντιατρικού Συλ−
λόγου Αγρινίου.

5. Το αρ. 484/29.09.2009 έγγραφο του ΤΟΕΒ Βέροιας.
6. Το αρ. 13943/3249/11.09.2009 έγγραφο του Υπ. ΑΓΡΟ−

ΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.
7. Το αρ. 4407/15.03.2010 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.
8. Την αρ. 1044660/ΕΞ/0016 απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών (ΦΕΚ 498/τ. Β΄/23.4.2010).
9. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα−

πάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
1. Στο τμήμα «έχοντας υπόψη» η περίπτωση 1 της αρ. 

1044660/ΕΞ/0016/9−4−2010 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 498/τ.Β΄/23.4.2010) 
(σελ. 6599 στήλη Α) τροποποιείται ως εξής: 

«Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106
Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α΄/1995) «Περί Δημοσίου Λογι−
στικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις». 

2. Η παράγραφος 2 της ίδιας απόφασης (σελ. 6599 
στήλη Β) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Από το ποσό που εισπράττεται υπέρ των ανωτέρω 
παρακρατείται ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης

α) ποσοστό 10% υπέρ των Οδοντιατρικού Συλλόγου 
Αγρινίου, ιδρύματος Κοργιαλένειου Διοικητικού Συμβου−
λίου Κεφαλληνίας, ιδρύματος Υποτροφιών Καλλίνικης 
Δενδρινού−Αντωνακάκη

β) ποσοστό 5% υπέρ των Τ.Ο.Ε.Β Βέροιας, Τ.Ο.Ε.Β Πα−
λαίρου, Τ.Ο.Ε.Β. Βράχου, Τ.Ο.Ε.Β. Παλαιοπαναγιάς.

Κατ’εξαίρεση κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών οργανι−
σμών από την εξόφληση μισθών και κάθε άλλης αποζη−
μίωσης, όπως και αποδιδόμενες τοκοχρεωλυτικές δό−
σεις για απόσβεση δανείων μισθωτών, δεν λαμβάνονται 
υπόψη στο ποσοστό συμμετοχής».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Απριλίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02007800605110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

. . .

 - .  227  23104 23956  -  1 25310 22858
 -  63 210 4135228 -  2410 597449

 -  327 2610 638109  -  2 2810 300781
 -  26510 87215 - .  1 22510 46654

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε.. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. σε 5 € ανά έτος.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. . 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα..

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό 
Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επι−
στρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών 
και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγ−
γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr




