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Καθορισµός αποζηµίωσης των ασχολουµένων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις
της Γ΄ τάξης των Ηµερήσιων Γενικών Λυκείων, της ∆΄ τάξης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων,
του Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε., των Ηµερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και γενικά των ασχολούµενων
µε τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής
των εισαγοµένων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 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΄).
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Β’ αρ. 811/9 Ιουνίου 2010)

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/35089/0022/2010
Καθορισµός αποζηµίωσης των ασχολουµένων στις γραπτές
απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης των Ηµερήσιων Γενικών
Λυκείων, της ∆΄ τάξης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, του
Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε., των Ηµερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και
γενικά των ασχολούµενων µε τις εισιτήριες εξετάσεις των
ειδικών κατηγοριών 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΄).

Β6/2009 (ΦΕΚ 422 τ.Β΄) Κ.Υ.Α. «Σύσταση ατοµικών και
συλλογικών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις
κατόχων απολυτηρίου Ηµερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.»
όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. Φ.151/39470/Β6/2010
(ΦΕΚ 529 τ.Β΄) όµοια. 12) Τις διατάξεις της αριθµ. Φ.
153/Β6/8104/2004 (ΦΕΚ 167 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την αριθµ.
Φ.151/22070/Β6/2009 (ΦΕΚ 373 τ.Β΄) όµοια.
13) Τις διατάξεις της αριθµ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ
272 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε
και συµπληρώθηκε µε την αριθµ. Φ.151/34623/Β6/2009
(ΦΕΚ 636 τ.Β΄) όµοια.
14) Τις διατάξεις της αριθµ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ
1538 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε
και συµπληρώθηκε µε την αριθµ. Φ.253/27465/Β6/2009
(ΦΕΚ 493 τ.Β΄) όµοια.
15) Την αριθµ. Φ.151/31559/Β6/2009 (ΦΕΚ 544 τ.Β΄) Κ.Υ.Α.
«Σύσταση επιτροπής επιλογής αθλητών για εισαγωγή
στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση».
16) Τις διατάξεις της παραγρ.3 του άρθρου 22 του
Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 τ.Α΄) «περί ∆ηµοσίου λογιστικού
ελέγ−
χου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».
17) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005
(ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
18) Την αριθµ. 1120/Η/2010 (ΦΕΚ 1 τ.Β΄) Κοινή Απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων «Καθορισµός αρµοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων Παρασκευής Χριστοφιλο−
πούλου και Ιωάννη Πανάρετου».
19) 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».
20) Το γεγονός ότι η διοργάνωση και διενέργεια των
πανελληνίων εξετάσεων, καθώς και η έκδοση των απο−
τελεσµάτων καλύπτει το διάστηµα Ιανουαρίου −Οκτω−
βρίου κατά τη διάρκεια του οποίου οι περισσότερες
επιτροπές απασχολούνται δύο ή τρεις µήνες, ανάλογα
µε το αντικείµενό τους.
Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2010 ποσού 12.000.000 € περίπου, η οποία αντιµετω−
πίζεται από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προ−
ϋπολογισµό του Υπ. Παιδείας ∆ιά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων έτους 2010 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 επιτηρητές, τους
βαθµολογητές, τους αναβαθµολογητές, το τεχνικό και
διοικητικό προσωπικό και τους νόµιµους αναπληρωτές
τους που απασχολούνται στις απολυτήριες εξετάσεις
της Γ΄ τάξης των Ηµερήσιων Γενικών Λυκείων, της ∆’
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ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 53 του
Ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 τ.Α΄) «Τροποποίηση και αντικα−
τάσταση.....του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας και άλλες
διατάξεις».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297 τ.Α΄) «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλ−
λήλων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆ 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».
3) Τις διατάξεις του Π.∆. 189/2009 (ΦΕΚ 221 τ.Α΄) «Κα−
θορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων».
4) Την αριθµ. 2876/2009 (ΦΕΚ 2234 τ.Β΄) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
5) 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΄).
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 άρθρου 40 του Ν. 849/1978
(ΦΕΚ 232 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8
του Ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 τ.Α΄). 8) Τις διατάξεις του Π.∆.
60/2006 (ΦΕΚ 65 τ.Α΄) «Αξιολόγηση των µαθητών του Ενι−
αίου Λυκείου», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε
µε το Π.∆. 12/2009 (ΦΕΚ 22 τ.Α΄) και ισχύει κάθε φορά.
9) Τις διατάξεις της αριθµ. Φ.253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ
391 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση κατόχων
απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου
στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση» όπως τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε µε την αριθµ. Φ.253/45854/Β6/2010 (ΦΕΚ
597 τ.Β΄) όµοια και τις διατάξεις της αριθµ. Φ.253/27456/
Β6/2009 (ΦΕΚ 493 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβα−
ση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
(ΕΠΑ.Λ.) Οµάδας Β΄ στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση».
10) Την αριθµ. Φ.253/155439/Β6/2009 (ΦΕΚ 2544 τ.Β΄)
Υπουργική Απόφαση «Εξέταση µαθητών µε αναπηρία και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». 11) Την αριθµ. Φ.151/24463/
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τάξης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, στις ειδικές
εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΤΕΙ αποφοίτων του Β΄
κύκλου των Τ.Ε.Ε., στις εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. και των
υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών, καθώς και εφά−
παξ αποζηµίωση για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών
των προέδρων, µελών, γραµµατέων των διαφόρων επι−
τροπών και του λοιπού εκπαιδευτικού, διοικητικού και
βοηθητικού προσωπικού, που συµµετέχει στις διαδικα−
σίες 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 αντικαταστάθηκαν και συµπληρώθηκαν
µε τις διατάξεις του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 τ.Α΄) και του
Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 τ.Α΄), ως ακολούθως:
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12,00 €
3. Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Εισαγωγικών Εξετάσεων
αποφοίτων Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. (παραγρ. Α΄ του άρθρου 8
της αριθµ. Φ. 153/Β6/8104/2004 ΦΕΚ 167 τ.Β΄ Υπουργικής
Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε
την αριθµ. Φ.153/28928/Β6/2006 ΦΕΚ 397 τ.Β΄ όµοια)
α) Πρόεδρος: 800,00 €
β) Τακτικά Μέλη 700,00 €
γ) Έκτακτα µέλη, για κάθε µάθηµα για το οποίο ειση−
γούνται θέµατα: 200,00 €
δ) Γραµµατέας 600,00 €
ε) Βοηθοί Γραµµατείς 400,00 €
στ) Προσωπικό από ∆ιοικητικούς ή Τεχνικούς για τη
γραµµατειακή και τεχνική υποστήριξη του έργου της
Επιτροπής για κάθε ηµέρα απασχόλησης και µέχρι τρι−
άντα (30) ηµέρες για καθένα: 12,00 €
4. Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθηµάτων αποφοίτων
Γεν. Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. (Κεφάλαιο Β΄ άρθρο 10 και παρα−
γρ. 2 του άρθρου 13 της αριθµ. Φ.253/128314/Β6/2002 ΦΕΚ
1538 τ.Β΄ Υπουργικής 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 €
δ) Έκτακτα µέλη − εισηγητές θεµάτων για κάθε µάθη−
µα 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 ∆.Β.Μ.Θ. για την υπο−
βοήθηση του έργου της επιτροπής: 350,00 €
5. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων µαθηµάτων κατεύ−
θυνσης ειδικών κατηγοριών (παραγρ. Α΄ του άρθρου 11
της αριθµ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β΄ Υπουργι−
κής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε 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) ∆ιοικητικοί Υπάλληλοι του Υπ. Παιδείας ∆.Β.Μ.Θ. ή
Εκπαιδευτικοί ∆.Ε. για την υποβοήθηση του έργου της
Επιτροπής: 250,00 €
6. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικών Μαθηµάτων
των Ειδικών Κατηγοριών (παραγρ. Β΄ του άρθρου 11
της αριθµ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β΄ Υπουργικής
Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε
την παραγρ. 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) ∆ιοικητικοί Υπάλληλοι του Υπ. Παιδείας ∆.Β.Μ.Θ. ή
Εκπαιδευτικοί ∆.Ε. για την υποβοήθηση του έργου της
επιτροπής: 250,00 €
7. α. Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων Ηµερήσιων και
Εσπερινών Γενικών Λυκείων (παραγρ. 1 του άρθρου 13
του Π.∆. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α΄, όπως τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε µε το εδάφιο α παραγρ. 3 του άρθρου
1 του Π.∆. 12/2009 ΦΕΚ 22 τ.Α΄)
Πρόεδρος, Μέλη, Γραµµατέας, Προσωπικό από ∆ιοι−
κητικούς Υπαλλήλους ή Εκπαιδευτικούς Λειτουργούς
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗ−
ΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ, ΣΤΙΣ ΕΙ∆Ι−
ΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Ε., ΣΤΙΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑ−
ΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
1. α. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ηµερήσιων Γενικών
Λυκείων (παραγρ. 2 του άρθρου 13 και εδάφ. β παραγρ.
2 του άρθρου 25 του Π.∆. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α΄, όπως
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε, µε τα εδάφια β, γ
και δ παραγρ. 3 του άρθρου 1 του Π.∆. 12/2009 ΦΕΚ 22 τ.Α΄)
α) Πρόεδρος: 800,00 €
β) Αντιπρόεδρος: 700,00 €
γ) Τακτικά Μέλη: 600,00 €
δ) Έκτακτα µέλη, για κάθε µάθηµα για το οποίο ειση−
γούνται θέµατα: 200,00 €
ε) Γραµµατέας: 600,00 €
στ) Βοηθοί Γραµµατείς: 400,00 €
ζ) Προσωπικό από ∆ιοικητικούς, Εκπαιδευτικούς ∆.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΄ Κ.Υ.Α. 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 ειση−
γούνται θέµατα: 200,00 €
ε) Γραµµατέας: 600,00 €
στ) Βοηθοί Γραµµατείς: 400,00 €
ζ) Προσωπικό από ∆ιοικητικούς, Εκπαιδευτικούς ∆.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 Εξετάσεων Εσπερινών Γενικών
Λυκείων (παραγρ. 2 του άρθρου 13 και εδάφ. β παραγρ.
2 του άρθρου 25 του Π.∆. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α΄, όπως
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα εδάφια β, γ
και δ της παραγρ. 3 του άρθρου 1 του Π.∆. 12/2009 ΦΕΚ
22 τ.Α΄)
α) Πρόεδρος: 800,00 €
β) Αντιπρόεδρος: 700,00 €
γ) Τακτικά Μέλη: 600,00 €
δ) Έκτακτα µέλη, για κάθε µάθηµα για το οποίο ειση−
γούνται θέµατα: 200,00 €
ε) Γραµµατέας: 600,00 €
στ) Βοηθοί Γραµµατείς: 400,00 €
ζ) Προσωπικό από ∆ιοικητικούς, Εκπαιδευτικούς ∆.Ε. ή
Τεχνικούς για τη γραµµατειακή και τεχνική υποστήριξη
του έργου της Επιτροπής για κάθε ηµέρα απασχόλη−
σης και µέχρι τριάντα πέντε (35) ηµέρες για καθένα:
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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΄) (παραγρ. 1 του άρθρου 1 της αριθµ.
Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β΄ Κ.Υ.Α.) Πρόεδρος,
Μέλη, Γραµµατέας, Προσωπικό από ∆ιοικητικούς 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 €
8. Επιτροπή Οργάνωσης Ειδικών Εισαγωγικών Εξε−
τάσεων αποφοίτων Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. (παράγρ. Β΄ του
άρθρου 8 της αριθµ. Φ. 153/Β6/8104/2004 ΦΕΚ 167 τ.Β΄
Υπουργικής Απόφασης)
Πρόεδρος, Μέλη, Γραµµατέας, Τεχνικό, Εκπαιδευτι−
κό και ∆ιοικητικό Προσωπικό για την υποβοήθηση του
έργου της Επιτροπής και τη δηµιουργία ηλεκτρονικού
αρχείου Υποψηφίων, για κάθε ηµέρα απασχόλησης και
µέχρι τριάντα πέντε (35) ηµέρες για καθένα: 12,00 €
9.: α. Περιφερειακοί Επόπτες εξετάσεων Γενικών Λυκεί−
ων και ΕΠΑ.Λ. (Μαθηµάτων Γενικής Παιδείας Οµάδας Β΄)
(παράγρ. 3 του άρθρου 13 του Π.∆. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α΄,
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το εδάφιο
ε παράγρ. 3 του άρθρου 1 του Π.∆. 12/2009 ΦΕΚ 22 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 €
β. Επόπτες Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. (Οµάδας Α΄ και µαθηµά−
των ειδικότητας Οµάδας Β΄) (παράγρ. 3 του άρθρου 3
της αριθµ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β΄ Κ.Υ.Α.)
Επόπτης: 267,00
Βοηθός Επόπτη: 245,00
10. α. Νοµαρχιακές Επιτροπές Εξετάσεων Ηµερήσιων
και Εσπερινών Γενικών Λυκείων (παράγρ. 4 του άρθρου
13 και εδάφιο β παράγρ. 2 του άρθρου 25 του Π.∆.
60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α΄, όπως τροποποιήθηκε και συµπλη−
ρώθηκε µε τα εδάφια στ και ζ παράγρ. 3 του άρθρου 1
του Π.∆. 12/2009 ΦΕΚ 22 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. Νοµαρχιακές Επιτροπές Επαναληπτικών Εξετάσεων
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 €
11. Επόπτες ειδικών εισαγωγικών εξετάσεων για τα ΤΕΙ
αποφοίτων Τ.Ε.Ε. (παράγρ. Γ΄ του άρθρου 8 της αριθµ.
Φ. 153/Β6/8104/2004 ΦΕΚ 167 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης
όπως αντικαταστάθηκε από την παράγρ. 2 της αριθµ.
Φ.151/22070/Β6/2009 ΦΕΚ 373 τ.Β΄ όµοιας)
Επόπτης: 267,00 €
Βοηθός Επόπτη: 245,00 €
12. α. Λυκειακές Επιτροπές Εξετάσεων (Λ.Ε.Ε.) Ηµε−
ρήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων (παράγρ. 5 του
άρθρου 13 του Π.∆. 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
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Α΄ και µαθηµάτων ειδικότητας Οµάδας Β΄) (παραγρ. 1
και 2 του άρθρου 3 της αριθµ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ
422 τ.Β΄ Κ.Υ.Α.)
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 €
13. Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων Τ.Ε.Ε. (παραγρ. 3
του άρθρου 5 της αριθµ. Φ. 153/Β6/8104/2004 ΦΕΚ 167
τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης όπως αντικαταστάθηκε από
την παραγρ. 2 της αριθµ. Φ.151/22070/Β6/2009 ΦΕΚ 373
τ.Β΄ όµοιας)
α) Πρόεδρος: 344,00 €
β) Μέλη: 270,00 €
γ) Γραµµατέας: 270,00 €
δ) Βοηθοί Γραµµατείς: 222,00 €
ε) Χειριστές συστήµατος ηλεκτρονικής µετάδοσης: 264,00 €
στ) Βοηθητικό προσωπικό για κάθε ηµέρα εξέτασης: 12,00 €
14. Οµάδες επιτηρητών (άρθρο 19 του Π.∆. 60/2006
ΦΕΚ 65 τ.Α΄ και άρθρο 5 της αριθµ. Φ. 153/Β6/8104/04
ΦΕΚ 167 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποι−
ήθηκε και συµπληρώθηκε µε την παραγρ. 2 της αριθµ.
Φ.151/22070/Β6/2009 ΦΕΚ 373 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης
και άρθρο 3 της αριθµ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β΄
Κ.Υ.Α.).
Επιτηρητής για κάθε µέρα εξετάσεων: 14,00 €
15. Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων για τις εξετά−
σεις Ειδικών Μαθηµάτων (άρθρο 7 και 8 της αριθµ.
Φ.253/128314/Β6/2002 ΦΕΚ 1538 τ.Β΄ Υπουργικής Από−
φασης σε συνδυασµό µε την παραγρ. 5 του άρθρου 13
του Π.∆. 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 µετά−
δοσης 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 ηλεκτρο−
νικής 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 ηλε−
κτρονικής µετάδοσης: 38,00 €
4) Βοηθοί Γραµµατείς: 35,00 €
5) Ειδικός επόπτης ελέγχου µουσικών & 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€
16. Επόπτες και Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων µα−
θηµάτων κατεύθυνσης ειδικών κατηγοριών (άρθρο 12
της αριθµ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β΄ Υπουργικής
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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 €
17. α. Επιτροπές Βαθµολογικών Κέντρων γραπτών Γε−
νικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. (Μαθηµάτων Γενικής Παιδείας
Οµάδας Β΄) (παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 21 και εδάφιο β
παραγρ. 2 του άρθρου 25 του Π.∆. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α΄,
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα εδάφια
α και β παραγρ. 7 του άρθρου 1 του Π.∆. 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: 12,00 €
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: 12,00 €
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΄
Κ.Υ.Α. 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: 12,00 €
18. Επιτροπές Βαθµολογικών Κέντρων γραπτών απο−
φοίτων Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. (παραγρ. 3 του άρθρου 5 της
αριθµ. Φ. 153/Β6/8104/2004 ΦΕΚ 167 τ.Β΄ Υπουργικής Από−
φασης όπως αντικαταστάθηκε από την παραγρ. 2 της
αριθµ. Φ.151/22070/Β6/2009 ΦΕΚ 373 τ.Β΄όµοιας)
α) Πρόεδρος: 650,00 €
β) Αντιπρόεδρος: 550,00 €
γ) Μέλη: 490,00 €
δ) Γραµµατέας: 490,00 €
ε) Βοηθοί Γραµµατείς: 400,00 €
στ) Υπάλληλοι από εκπαιδευτικούς, διοικητικούς ή από
το βοηθητικό προσωπικό για την υποβοήθηση του έρ−
γου της Επιτροπής του Β.Κ., κατ’ αποκοπή αποζηµίωση
για κάθε ηµέρα απασχόλησης και µέχρι 20 ηµέρες για
καθένα. 12,00 €
19. Επιτροπές Βαθµολογικών Κέντρων γραπτών ειδικών
µαθηµάτων και Οµάδες βαθµολογητών − αναβαθµολο−
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γητών (άρθρο 12 και 14 της αριθµ. Φ.253/Β6/128314/2002
ΦΕΚ 1538 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποι−
ήθηκε και συµπληρώθηκε µε την παραγρ. 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: 2,00 €
ζ) Υπάλληλοι από διοικητικούς, εκπαιδευτικούς ή βο−
ηθητικό προσωπικό για κάθε ηµέρα απασχόλησης και
µέχρι 25 ηµέρες για καθένα: 12,00 €
η) Βοηθητικό, υπηρετικό προσωπικό (καθαρίστριες) για
κάθε ηµέρα απασχόλησης και µέχρι 25 ηµέρες 12,00 €
20. Επιτροπή Βαθµολογικού Κέντρου γραπτών κα−
τεύθυνσης 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 ∆.Ε, ή διοικητικούς
υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας ∆.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: 12,00 €
ζ) Βοηθητικό προσωπικό κατ’ αποκοπή αποζηµίωση για
κάθε ηµέρα απασχόλησης και µέχρι είκοσι (20) ηµέρες
για καθένα: 12,00 €
η) Βαθµολογητές−αναβαθµολογητές για κάθε γραπτό
που βαθµολογούν ή αναβαθµολογούν: 2,00 €
21. Οµάδες Βαθµολογητών και Αναβαθµολογητών (Γε−
νικών Λυκείων, Τ.Ε.Ε, ΕΠΑ.Λ.) (παραγρ. 3 του άρθρου 21,
άρθρο 22, εδάφιο β’ παραγρ. 2 του άρθρου 25 του Π.∆.
60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α΄ − παραγρ. 3 του άρθρου 5 της αριθµ.
Φ. 153/Β6/8104/2004 ΦΕΚ 167 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης
όπως αντικαταστάθηκε από την παραγρ. 2 της αριθµ.
Φ.151/22070/Β6/2009 ΦΕΚ 373 τ.Β΄ όµοιας − παραγρ. 2
του άρθρου 4 της αριθµ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422
τ.Β΄ Κ.Υ.Α.)
Βαθµολογητές ή αναβαθµολογητές, για κάθε γραπτό
που βαθµολογούν ή αναβαθµολογούν: 2,00 €
Σε κάθε βαθµολογητή ή αναβαθµολογητή ορίζεται
ποσό εφάπαξ αποζηµίωσης εφόσον βαθµολογήσει συνο−
λικά από ένα (1) µέχρι και είκοσι (20) γραπτά: 40,00 €
22. Επιτροπές εξέτασης µαθητών µε αναπηρία και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Γενικών Λυκείων, Τ.Ε.Ε.,
ΕΠΑ.Λ. και Ειδικών Κατηγοριών (παραγρ. 3α και β του
µόνου άρθρου της αριθµ. Φ.253/155439/Β6/2009 ΦΕΚ
2544 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης − άρθρο 5 της αριθµ.
Φ. 153/Β6/8104/2004 ΦΕΚ 167 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης
όπως αντικαταστάθηκε από την παραγρ. 2 της αριθµ.
Φ.151/22070/Β6/2009 ΦΕΚ 373 τ.Β΄ όµοιας − παραγρ.
4 του άρθρου 3 και άρθρο 5 της αριθµ. Φ.151/24463/
Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β΄ Κ.Υ.Α. 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 Λύ−
κεια 7 ηµέρες για τα TEE 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
Λύκεια, 7 ηµέρες για τα TEE και 5 ηµέρες για τις Ειδικές
Κατηγορίες: 21,00 €
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δ) Σχολίατρος ή άλλος γιατρός, για κάθε ηµέρα εξέ−
τασης: 26,70 €
ε) 1. Βοηθοί γραµµατείς για την υποβοήθηση της
επιτροπής για κάθε ηµέρα απασχόλησης και µέχρι 10
ηµέρες για τα Γενικά Λύκεια, 7 ηµέρες για τα TEE και 5
ηµέρες για τις Ειδικές Κατηγορίες: 12,00 €
2. Επικουρικό Προσωπικό για την υποβοήθηση της
επιτροπής των ΕΠΑ.Λ. για κάθε ηµέρα απασχόλησης
και µέχρι 13 ηµέρες: 12,00 €
3. Βοηθητικό Προσωπικό (επιστάτες − καθαρίστριες)
για την υποβοήθηση της επιτροπής των ΕΠΑ.Λ. για κάθε
ηµέρα απασχόλησης και µέχρι 10 ηµέρες: 12,00 €
στ) Επιτηρητές για κάθε ηµέρα εξέτασης: 14,00 €
ζ) Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για
κάθε ηµέρα εξέτασης 26,70 €
23. Επιτροπές εξέτασης µαθητών µε αναπηρία και
ειδικές 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 εξέ−
τασης: 26,70 €
ε) Επιτηρητής για κάθε ηµέρα εξέτασης
− Ξένες Γλώσσες: 15,00 €
− Αρµονία, Έλεγχος Μουσικών και Ακουστικών Ικανο−
τήτων: 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: 12,00 €
24. Εκπαιδευτικοί σύνδεσµοι για τη µεταφορά γραπτών
δοκιµίων ή αποκοµµάτων γραπτών δοκιµίων (άρθρο 13,
παραγρ. 4 και 5 του Π.∆. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α΄ και των
αριθµ. Φ. 153/Β6/8104/2004 ΦΕΚ 167 τ.Β΄, Φ.253/128314/
Β6/02 ΦΕΚ 1538 τ.Β΄, Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β΄
Υπουργικών Αποφάσεων και Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ
422 τ.Β΄ Κ.Υ.Α.)
Εκπαιδευτικοί ή υπάλληλοι ή οδηγοί αυτοκινήτων του
Υπ. Παιδείας ∆.Β.Μ.Θ. ή άλλων Υπουργείων για τη µε−
ταφορά γραπτών δοκιµίων ή αποκοµµάτων των κατα−
στάσεων υποψηφίων για κάθε ηµέρα απασχόλησης: α)
από τη Νοµαρχιακή Επιτροπή ή τη Λυκειακή Επιτροπή
προς τα Β.Κ. και αντίστροφα: 40,00 €
β) από τις Λυκειακές Επιτροπές προς τις Νοµαρχιακές
Επιτροπές Εξετάσεων και αντίστροφα: 12,00 €
γ) από τα Β.Κ. προς τη ∆/νση Μηχανογράφησης του
Υπ. Παιδείας ∆.Β.Μ.Θ.: 40,00 €
25. Επιτροπές Υγειονοµικής Εξέτασης και Πρακτικής
∆οκιµασίας (άρθρο 11 της αριθµ. Φ.253/128314/Β6/02 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 προσω−
πικό για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής: 188,00 €
26. Επιτροπή αναβαθµολόγησης Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.
Λ. και ΕΠΑ.Σ. (παραγρ. 4 του άρθρου 24 του Π.∆. 60/2006
ΦΕΚ 65 τ.Α΄ − παραγρ. 4 του άρθρου 17 του Π.∆. 50/2008
ΦΕΚ 81 τ.Α΄ − παραγρ. 4 του άρθρου 15 του Π.∆. 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 €
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
1. α. Επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών υποψη−
φίων αποφοίτων Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. (Οµάδα Β΄)
(κεφάλαιο Γ΄ του άρθρου 10 της αριθµ. Φ.253/28934/
Β6/2006 ΦΕΚ 391 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης όπως
τροποποιήθηκε µε την Φ.253/45854/Β6/2010 ΦΕΚ 597
τ.Β΄ όµοιας και κεφάλαιο Γ΄ του άρθρου 10 της αριθµ.
Φ.253/27456/Β6/2009 ΦΕΚ 493 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφα−
σης)
α) Πρόεδρος: 350,00 €
β) Μέλη: 300,00 €
γ) Γραµµατέας 300,00 €
β. Επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών αποφοί−
των ΕΠΑ.Λ. (Οµάδα Α΄) και αποφοίτων Β΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε.
(παραγρ. ∆ του άρθρου 8 της αριθµ. Φ. 153/Β6/8104/2004
ΦΕΚ 167 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιή−
θηκε και συµπληρώθηκε µε την παραγρ. 6 της αριθµ.
Φ.151/22070/Β6/2009 ΦΕΚ 373 τ.Β΄ όµοιας και παραγρ. 1
του άρθρου 2 της αριθµ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422
τ.Β΄ Κ.Υ.Α.)
α) Πρόεδρος: 350,00 €
β) Μέλη: 300,00 €
γ) Γραµµατέας: 300,00 €
2. Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογη−
τικών της ειδικής κατηγορίας των Ελλήνων του εξωτε−
ρικού (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 €
3. Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογη−
τικών της ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών − Αλλογε−
νών 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 €
4. 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΄)
(παραγρ. 1 και 3 του άρθρου 7 της αριθµ. Φ.151/24463/
Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β΄ Κ.Υ.Α.)
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 €
5. Επιτροπή έκδοσης αποτελεσµάτων εξετάσεων Β΄
κύκλου TEE (άρθρο 8, παραγρ. Ε’ της αριθµ. Φ. 153/
Β6/8104/2004 ΦΕΚ 167 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης)
Πρόεδρος, µέλη, γραµµατέας, υπάλληλοι για δηµιουρ−
γία αρχείου υποψηφίων, ελέγχου ορθής καταχώρισης
προτιµήσεων των υποψηφίων και γενικά την υποβοή−
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θηση της επιτροπής για κάθε ηµέρα απασχόλησης και
µέχρι σαράντα (40) ηµέρες για καθένα: 12,00 €
6. Επιτροπή έκδοσης αποτελεσµάτων επιλογής Ειδικών
Κατηγοριών (άρθρο 14 της αριθµ. Φ.151/20049/Β6/2007
ΦΕΚ 272 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης) Πρόεδρος, µέλη,
γραµµατέας, υπάλληλοι για δηµιουργία αρχείου υποψη−
φίων, ελέγχου ορθής καταχώρησης προτιµήσεων των
υποψηφίων και γενικά την υποβοήθηση της επιτροπής
για κάθε ηµέρα απασχόλησης και µέχρι τριάντα (30)
ηµέρες για καθένα: 12,00 €
7. Επιτροπή επιλογής αθλητών (αριθµ. Φ.151/31559/
Β6/2009 ΦΕΚ 544 τ.Β΄ Κ.Υ.Α.)
α) Πρόεδρος: 350,00 €
β) Μέλη: 300,00 €
γ) Γραµµατέας: 300,00 €
δ) Βοηθοί Γραµµατείς: 250,00 €
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προϋπολογισµού των περιφερειακών υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας ∆.Β.Μ.Θ. και του ειδικού φορέα
182 ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΚΑΕ
0515. Οι αναλογούσες αποζηµιώσεις άνω των 400 € θα
καταβάλλονται σε τρείς (3) ισόποσες µηνιαίες δόσεις.
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 ∆ιεύθυνσης ή Γραφείου Β/θµιας
Εκπαίδευσης της Νοµαρχίας.
β) Αντίγραφο απόφασης σύστασης επιτροπής κ.λπ.
γ) Αντίγραφο της παρούσας απόφασης.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1 −1−2010.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Οι αποζηµιώσεις που προβλέπονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Α΄ περιπτώσεις 1−8 και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ περιπτώσεις
2−7 της παρούσας θα καταβάλλονται µετά το πέρας των
εξετάσεων ή εργασιών στα µέλη των επιτροπών κ.λ.π. σε
βάρος των πιστώσεων του ειδικού φορέα 19−170 και ΚΑΕ
0515 και µε έκδοση τακτικών χρηµατικών ενταλµάτων
πληρωµής των δε λοιπών περιπτώσεων των κεφαλαίων
Α΄και Β΄ της παρούσας µε έκδοση τακτικών χρηµατικών
ενταλµάτων πληρωµών, σε βάρος των πιστώσεων του

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ
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