ΔΠΔΙΓΟΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜOΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΔΝ.ΓΡΑΜ.ΓΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ
ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΜΙΘΩΝ
Γ/ΝΗ 22ε-ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ
ΣΜΗΜΑ : Α

Ταρ. Γ/λζε:
Τ.Κ
Πιεξνθνξίεο:
Τειέθσλν:
FAX:

Αζήλα, 4/6/2010
A.Π. 2/35089/0022

ΑΠΟΦΑΗ

Παλεπηζηεκίνπ 37
101 65 ΑΘΗΝΑ
Γεσξγία Κόηηε
210 33 38 404
210 33 38 208

ΘΔΜΑ: Καζνξηζκόο απνδεκίσζεο ησλ αζρνινπκέλσλ ζηηο γξαπηέο
απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ηεο Γ΄ ηάμεο ησλ Ηκεξήζησλ Γεληθώλ Λπθείσλ,
ηεο Γ΄ ηάμεο ησλ Δζπεξηλώλ Γεληθώλ Λπθείσλ, ηνπ Β΄ θύθινπ Σ.Δ.Δ.,
ησλ Ηκεξήζησλ θαη Δζπεξηλώλ ΔΠΑ.Λ. θαη γεληθά ησλ αζρνινύκελσλ
κε ηηο εηζηηήξηεο εμεηάζεηο ησλ εηδηθώλ θαηεγνξηώλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ
επηινγήο ησλ εηζαγνκέλσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν.2525/1997 (ΦΔΚ 188 η.Α΄), ηνπ Ν.2909/2001 (ΦΔΚ 90 η.Α΄)
θαη ηνπ Ν.3748/2009 (ΦΔΚ 29 η.Α΄)
ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΙΓΔΙΑ
ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ
ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ

Έρνληαο ππόςε:
1)Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν.2721/1999 (ΦΔΚ 112 η.Α΄)
«Τξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε…..ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαη
άιιεο δηαηάμεηο».
2)Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.3205/2003 (ΦΔΚ 297 η.Α΄)
«Μηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο ιεηηνπξγώλ θαη ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ
θαη Ο.Τ.Α…… θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο», όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 3833/2010 (ΦΔΚ 40 η.Α΄) «Πξνζηαζία ηεο
εζληθήο νηθνλνκίαο - Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο
δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο».
3)Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 189/2009 (ΦΔΚ 221 η.Α΄) «Καζνξηζκόο θαη
αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Υπνπξγείσλ».
4)Τελ αξηζκ. 2876/2009 (ΦΔΚ 2234 η.Β΄) απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ
«Αιιαγή ηίηινπ Υπνπξγείσλ».
5)Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2525/1997 (ΦΔΚ 188 η.Α΄) «Δληαίν Λύθεην, πξόζβαζε
ησλ απνθνίησλ ηνπ ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, αμηνιόγεζε ηνπ
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εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ Ν.2909/2001 (ΦΔΚ 90 η.Α΄) θαη Ν.2986/2002 (ΦΔΚ 24 η.Α΄).
6)Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3748/2009 (ΦΔΚ 29 η.Α΄) «Πξόζβαζε ζηελ Τξηηνβάζκηα
Δθπ/ζε ησλ θαηόρσλ απνιπηεξίνπ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
7)Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν.849/1978 (ΦΔΚ 232 η.Α΄), όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν.2129/1993 (ΦΔΚ 57 η.Α΄).
8)Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2006 (ΦΔΚ 65 η.Α΄) «Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ
ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ην Π.Γ.
12/2009 (ΦΔΚ 22 η.Α΄) θαη ηζρύεη θάζε θνξά.
9)Τηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. Φ.253/28934/Β6/2006 (ΦΔΚ 391 η.Β΄) Υπνπξγηθήο
Απόθαζεο «Πξόζβαζε θαηόρσλ απνιπηεξίνπ Δληαίνπ Λπθείνπ ή άιινπ
ηύπνπ Λπθείνπ ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ζπκπιεξώζεθε κε ηελ αξηζκ. Φ.253/45854/Β6/2010 (ΦΔΚ 597 η.Β΄) όκνηα
θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. Φ.253/27456/Β6/2009 (ΦΔΚ 493 η.Β΄) Υπνπξγηθήο
Απόθαζεο «Πξόζβαζε ησλ θαηόρσλ απνιπηεξίνπ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ
(ΔΠΑ.Λ.) Οκάδαο Β΄ ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε».
10)Τελ αξηζκ. Φ.253/155439/Β6/2009 (ΦΔΚ 2544 η.Β΄) Υπνπξγηθή Απόθαζε
«Δμέηαζε καζεηώλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο».
11)Τελ αξηζκ. Φ.151/24463/Β6/2009 (ΦΔΚ 422 η.Β΄) Κ.Υ.Α. «Σύζηαζε
αηνκηθώλ θαη ζπιινγηθώλ νξγάλσλ γηα ηηο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο θαηόρσλ
απνιπηεξίνπ Ηκεξήζησλ θαη Δζπεξηλώλ ΔΠΑ.Λ.» όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ηελ αξηζκ. Φ.151/39470/Β6/2010 (ΦΔΚ 529 η.Β΄) όκνηα.
12)Τηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. Φ.153/Β6/8104/2004 (ΦΔΚ 167 η.Β΄) Υπνπξγηθήο
Απόθαζεο όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηελ αξηζκ.
Φ.151/22070/Β6/2009 (ΦΔΚ 373 η.Β΄) όκνηα.
13)Τηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΔΚ 272 η.Β΄)
Υπνπξγηθήο Απόθαζεο όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηελ
αξηζκ. Φ.151/34623/Β6/2009 (ΦΔΚ 636 η.Β΄) όκνηα.
14)Τηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΔΚ 1538 η.Β΄)
Υπνπξγηθήο Απόθαζεο, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηελ
αξηζκ. Φ.253/27465/Β6/2009 (ΦΔΚ 493 η.Β΄) όκνηα.
15)Τελ αξηζκ. Φ.151/31559/Β6/2009 (ΦΔΚ 544 η.Β΄) Κ.Υ.Α. «Σύζηαζε
επηηξνπήο επηινγήο αζιεηώλ γηα εηζαγσγή ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε».
16)Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ.3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.2362/1995 (ΦΔΚ 247
η.Α΄) «πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ ειέγρνπ ησλ δαπαλώλ ηνπ θξάηνπο θαη
άιιεο δηαηάμεηο».
17)Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Κώδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε
θαη ηα Κπβεξλεηηθά ΄Οξγαλα» πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ Π.Γ.
63/2005 (ΦΔΚ 98 η.Α΄).
18)Τελ αξηζκ. 1120/Η/2010 (ΦΔΚ 1 η.Β΄) Κνηλή Απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ
θαη Υπνπξγνύ Παηδείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ «Καζνξηζκόο
αξκνδηνηήησλ Υθππνπξγώλ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη
Θξεζθεπκάησλ Παξαζθεπήο Φξηζηνθηινπνύινπ θαη Ισάλλε Παλάξεηνπ».
19)Τελ αξηζκ. 2672/2009 (ΦΔΚ 2408 η.Β΄) Κνηλή Απόθαζε ηνπ
Πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ «Καζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ
ηνπ Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ Φίιηππνπ Σαρηλίδε».
20)Τν γεγνλόο όηη ε δηνξγάλσζε θαη δηελέξγεηα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ,
θαζώο θαη ε έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ θαιύπηεη ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ –
Οθησβξίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ νη πεξηζζόηεξεο επηηξνπέο
απαζρνινύληαη δύν ή ηξεηο κήλεο, αλάινγα κε ην αληηθείκελό ηνπο.
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Από ηελ παξνύζα απόθαζε πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνύ
Πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 πνζνύ 12.000.000 € πεξίπνπ , ε
νπνία αληηκεησπίδεηαη από ηηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό
ηνπ Υπ. Παηδείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ έηνπο 2010 ΚΑΔ
0515 εηδ. θνξέα 19-170.
απνθαζίδνπκε
Καζνξίδνπκε ακνηβή θαη’ απνθνπή ή θαηά γξαπηό δνθίκην ή θαη’ απνθνπή
απνδεκίσζε γηα θάζε εκέξα απαζρόιεζεο ή εμέηαζεο γηα ηνπο επηηεξεηέο,
ηνπο βαζκνινγεηέο, ηνπο αλαβαζκνινγεηέο, ην ηερληθό θαη δηνηθεηηθό
πξνζσπηθό θαη ηνπο λόκηκνπο αλαπιεξσηέο ηνπο πνπ απαζρνινύληαη ζηηο
απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ηεο Γ΄ ηάμεο ησλ Ηκεξήζησλ Γεληθώλ Λπθείσλ, ηεο Γ΄
ηάμεο ησλ Δζπεξηλώλ Γεληθώλ Λπθείσλ, ζηηο εηδηθέο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο γηα
ηα ΤΔΙ απνθνίησλ ηνπ Β΄ θύθινπ ησλ Τ.Δ.Δ., ζηηο εμεηάζεηο ησλ ΔΠΑ.Λ. θαη
ησλ ππνςεθίσλ ησλ εηδηθώλ θαηεγνξηώλ, θαζώο θαη εθάπαμ απνδεκίσζε γηα
ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) κελώλ ησλ πξνέδξσλ, κειώλ, γξακκαηέσλ ησλ
δηαθόξσλ επηηξνπώλ θαη ηνπ ινηπνύ εθπαηδεπηηθνύ, δηνηθεηηθνύ θαη
βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ, πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο ζπγθέληξσζεο
δηθαηνινγεηηθώλ θαη επηινγήο ησλ εηζαγνκέλσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.2525/1997 (ΦΔΚ 188 η.Α΄),
όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ θαη ζπκπιεξώζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.2909/2001 (ΦΔΚ 90 η.Α΄) θαη ηνπ Ν.3748/2009 (ΦΔΚ 29 η.Α΄), σο
αθνινύζσο:
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄
ΑΠΟΕΖΜΗΩΔΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΣΩΝ
ΓΔΝΗΚΩΝ ΛΤΚΔΗΩΝ, ΣΗ ΔΗΓΗΚΔ ΔΗΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΑΠΟΦΟΗΣΩΝ
Σ.Δ.Δ., ΣΗ ΔΞΔΣΑΔΗ ΣΩΝ ΔΠΑ.Λ. ΚΑΗ ΣΗ ΔΗΗΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ
ΣΩΝ ΔΗΓΗΚΩΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΩΝ
1. α. Κενηπική Δπιηποπή Δξεηάζευν Ημεπήζιυν Γενικών Λςκείυν
(παξάγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 θαη εδάθ. β παξάγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Π.Γ. 60/2006
ΦΔΚ 65 η.Α΄, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε, κε ηα εδάθηα β, γ θαη δ
παξάγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 12/2009 ΦΔΚ 22 η.Α΄ )
α) Ππόεδπορ
800,00 €
β) Ανηιππόεδπορ
700,00 €
γ) Σακηικά Μέλη
600,00 €
δ) ΄Δθηαθηα κέιε, γηα θάζε κάζεκα γηα ην νπνίν
εηζεγνχληαη ζέκαηα
200,00 €
ε) Γξακκαηέαο
600,00 €
ζη) Βνεζνί Γξακκαηείο
400,00 €
δ) Πξνζσπηθφ απφ Γηνηθεηηθνχο, Δθπαηδεπηηθνχο Γ.Δ. ή Σερληθνχο γηα ηε
γξακκαηεηαθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο γηα θάζε εκέξα
απαζρφιεζεο θαη κέρξη ζαξάληα (40) εκέξεο γηα θαζέλα.
12,00 €
β. Κενηπική Δπιηποπή Πανελλαδικών Δξεηάζευν (Κ.Δ.Π.Δ.) Ημεπήζιυν και
Δζπεπινών ΔΠΑ.Λ. (Ομάδαρ Α΄ και μαθημάηυν ειδικόηηηαρ Ομάδαρ Β΄)
(άξζξν 6 ηεο αξηζκ. Φ.151/24463/Β6/2009, ΦΔΚ 422 η.Β΄ Κ.Τ.Α. φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. Φ.151/39470/Β6/2010 ΦΔΚ 529 η.Β΄ φκνηα)
α) Πξφεδξνο
800,00 €
β) Αληηπξφεδξνο
700,00 €
γ) Σαθηηθά Μέιε
600,00 €
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δ) ΄Δθηαθηα κέιε, γηα θάζε κάζεκα γηα ην νπνίν εηζεγνχληαη ζέκαηα
200,00 €
ε) Γξακκαηέαο
600,00 €
ζη) Βνεζνί Γξακκαηείο
400,00 €
δ) Πξνζσπηθφ απφ Γηνηθεηηθνχο, Δθπαηδεπηηθνχο Γ.Δ. ή Σερληθνχο γηα ηε
γξακκαηεηαθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο γηα θάζε εκέξα
απαζρφιεζεο θαη κέρξη ηξηάληα (30) εκέξεο γηα θαζέλα.
12,00 €
2. Κενηπική Δπιηποπή Δξεηάζευν Δζπεπινών Γενικών Λςκείυν
(παξάγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 θαη εδάθ. β παξάγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Π.Γ. 60/2006
ΦΔΚ 65 η.Α΄, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηα εδάθηα β, γ θαη δ ηεο
παξαγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 12/2009 ΦΔΚ 22 η.Α΄)
α) Πξφεδξνο
800,00 €
β) Αληηπξφεδξνο
700,00 €
γ) Σαθηηθά Μέιε
600,00 €
δ) ΄Δθηαθηα κέιε, γηα θάζε κάζεκα γηα ην νπνίν εηζεγνχληαη ζέκαηα
200,00 €
ε) Γξακκαηέαο
600,00 €
ζη) Βνεζνί Γξακκαηείο
400,00 €
δ) Πξνζσπηθφ απφ Γηνηθεηηθνχο, Δθπαηδεπηηθνχο Γ.Δ. ή Σερληθνχο γηα ηε
γξακκαηεηαθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο γηα θάζε εκέξα
απαζρφιεζεο θαη κέρξη ηξηάληα πέληε (35) εκέξεο γηα θαζέλα.
12,00 €
3. Κενηπική Δπιηποπή Διδικών Διζαγυγικών Δξεηάζευν αποθοίηυν Β΄
κύκλος Σ.Δ.Δ.
(παξάγξ. Α΄ ηνπ άξζξνπ 8 ηεο αξηζκ. Φ.153/Β6/8104/2004 ΦΔΚ 167 η.Β΄
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ αξηζκ.
Φ.153/28928/Β6/2006 ΦΔΚ 397 η.Β΄ φκνηα)
α) Πξφεδξνο
800,00 €
β) Σαθηηθά Μέιε
700,00 €
γ) ΄Δθηαθηα κέιε, γηα θάζε κάζεκα γηα ην νπνίν εηζεγνχληαη ζέκαηα
200,00 €
δ) Γξακκαηέαο
600,00 €
ε) Βνεζνί Γξακκαηείο
400,00 €
ζη) Πξνζσπηθφ απφ Γηνηθεηηθνχο ή Σερληθνχο γηα ηε γξακκαηεηαθή θαη ηερληθή
ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο γηα θάζε εκέξα απαζρφιεζεο θαη κέρξη ηξηάληα
(30) εκέξεο γηα θαζέλα.
12,00 €
4. Κενηπική Δπιηποπή Διδικών Μαθημάηυν αποθοίηυν Γεν. Λςκείος και
ΔΠΑ.Λ.
(Κεθάιαην Β΄ άξζξν 10 θαη παξάγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο αξηζκ. Φ.253/128314/
Β6/2002 ΦΔΚ 1538 η.Β΄ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ζπκπιεξψζεθε κε ηηο παξαγξ. 8, 9 θαη 11 ηεο αξηζκ. Φ.253/27465/Β6/2009 ΦΔΚ 493
η.Β΄ φκνηαο)
α) Πξφεδξνο
800,00 €
β) Αληηπξφεδξνο
700,00 €
γ) Σαθηηθά Μέιε θαη Γξακκαηέαο
600,00 €
δ) ΄Δθηαθηα κέιε – εηζεγεηέο ζεκάησλ γηα θάζε κάζεκα γηα ην νπνίν εηζεγνχληαη
ζέκαηα
200,00 €
ε) Βνεζ. Γξακκαηέα
400,00 €
ζη) Γηαηξφο γηα ηελ εμέηαζε ησλ θπζηθψο αδπλάησλ, γηα θάζε εκέξα εμέηαζεο
36,00
δ) Τπάιιεινη ηνπ Τπ. Παηδείαο Γ.Β.Μ.Θ. γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο
επηηξνπήο
350,00 €
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5. Κενηπική Δπιηποπή Δξεηάζευν μαθημάηυν καηεύθςνζηρ ειδικών
καηηγοπιών
(παξάγξ. Α΄ ηνπ άξζξνπ 11 ηεο αξηζκ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΔΚ 272 η.Β΄
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο παξαγξάθνπο
27 θαη 29 ηεο αξηζκ. Φ.151/34623/Β6/2009 ΦΔΚ 636 η.Β΄ φκνηαο)
α) Πξφεδξνο
800,00 €
β) Αληηπξφεδξνο
700,00 €
γ) Σαθηηθά Μέιε
600,00 €
δ)΄Δθηαθηα κέιε-εηζεγεηέο, γηα θάζε κάζεκα γηα ην νπνίν εηζεγνχληαη ζέκαηα
200,00 €
ε) Γξακκαηέαο
400,00 €
ζη) Βνεζνί Γξακκαηείο
300,00 €
δ) Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη ηνπ Τπ. Παηδείαο Γ.Β.Μ.Θ. ή Δθπαηδεπηηθνί Γ.Δ. γηα ηελ
ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο
250,00 €
6. Κενηπική Δπιηποπή Δξεηάζευν Διδικών Μαθημάηυν ηυν Διδικών
Καηηγοπιών
(παξάγξ. Β΄ ηνπ άξζξνπ 11 ηεο αξηζκ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΔΚ 272 η.Β΄
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξάγξ. 30
ηεο αξηζκ. Φ.151/34623/Β6/2009 ΦΔΚ 636 η.Β΄ φκνηαο)
α) Πξφεδξνο
800,00 €
β) Αληηπξφεδξνο
700,00 €
γ) Μέιε,
600,00€
δ)Γξακκαηέαο
400,00 €
δ) Βνεζνί Γξακκαηείο
300,00 €
ε) ΄Δθηαθηα κέιε – εηζεγεηέο γηα θάζε κάζεκα γηα ην νπνίν εηζεγνχληαη ζέκαηα
200,00 €
ζη) Γηαηξφο γηα θάζε εκέξα εμέηαζεο
36,00 €
δ) Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη ηνπ Τπ. Παηδείαο Γ.Β.Μ.Θ. ή Δθπαηδεπηηθνί Γ.Δ. γηα ηελ
ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο επηηξνπήο
250,00 €
7. α. Δπιηποπή Οπγάνυζηρ Δξεηάζευν Ημεπήζιυν και Δζπεπινών Γενικών
Λςκείυν
(παξάγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ. 60/2006 ΦΔΚ 65 η.Α΄, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ζπκπιεξψζεθε κε ην εδάθην α παξάγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 12/2009 ΦΔΚ 22
η.Α΄)
Πξφεδξνο, Μέιε, Γξακκαηέαο, Πξνζσπηθφ απφ Γηνηθεηηθνχο Τπαιιήινπο ή
Δθπαηδεπηηθνχο Λεηηνπξγνχο γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηε
δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ αξρείνπ ππνςεθίσλ, γηα θάζε εκέξα απαζρφιεζεο θαη
κέρξη πελήληα (50) εκέξεο γηα θαζέλα.
12,00 €
β. Δπιηποπή Οπγάνυζηρ Δξεηάζευν Ημεπήζιυν και Δζπεπινών ΔΠΑ.Λ.
(Ομάδαρ Α΄ και μαθημάηυν ειδικόηηηαρ Ομάδαρ Β΄)
(παξάγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο αξηζκ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΔΚ 422 η.Β΄ Κ.Τ.Α.)
Πξφεδξνο, Μέιε, Γξακκαηέαο, Πξνζσπηθφ απφ Γηνηθεηηθνχο Τπαιιήινπο ή
Δθπαηδεπηηθνχο Λεηηνπξγνχο γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηε
δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Τπνςεθίσλ, γηα θάζε εκέξα απαζρφιεζεο θαη
κέρξη ζαξάληα (40) εκέξεο γηα θαζέλα.
12,00 €
8. Δπιηποπή Οπγάνυζηρ Διδικών Διζαγυγικών Δξεηάζευν αποθοίηυν Β΄
κύκλος Σ.Δ.Δ.

5

(παξάγξ. Β΄ ηνπ άξζξνπ 8 ηεο αξηζκ. Φ.153/Β6/8104/2004 ΦΔΚ 167 η.Β΄
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο)
Πξφεδξνο, Μέιε, Γξακκαηέαο, Σερληθφ, Δθπαηδεπηηθφ θαη Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ γηα
ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ αξρείνπ
Τπνςεθίσλ, γηα θάζε εκέξα απαζρφιεζεο θαη κέρξη ηξηάληα πέληε (35) εκέξεο γηα
θαζέλα.
12,00 €
9. α. Πεπιθεπειακοί Δπόπηερ εξεηάζευν Γενικών Λςκείυν και ΔΠΑ.Λ.
(Μαθημάηυν Γενικήρ Παιδείαρ Ομάδαρ Β΄)
(παξάγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ. 60/2006 ΦΔΚ 65 η. Α΄, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ζπκπιεξψζεθε κε ην εδάθην ε παξάγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 12/2009 ΦΔΚ 22
η.Α΄ θαη Κεθάιαην Γ΄ ηνπ άξζξνπ 10 ηεο αξηζκ. Φ.253/27456/Β6/2009 ΦΔΚ 493 η.Β΄
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο)
Πεξηθεξεηαθφο Δπφπηεο Δμεηάζεσλ
546,00 €
Βνεζφο Δπφπηε:
360,00 €
β. Δπόπηερ Δξεηάζευν ΔΠΑ.Λ. (Ομάδαρ Α΄ και μαθημάηυν ειδικόηηηαρ
Ομάδαρ Β΄)
(παξάγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο αξηζκ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΔΚ 422 η.Β΄ Κ.Τ.Α.)
Δπφπηεο
267,00
Βνεζφο Δπφπηε
245,00
10. α. Νομαπσιακέρ Δπιηποπέρ Δξεηάζευν Ημεπήζιυν και Δζπεπινών Γενικών
Λςκείυν
(παξάγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 13 θαη εδάθην β παξάγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Π.Γ. 60/2006
ΦΔΚ 65 η.Α΄, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηα εδάθηα ζη θαη δ παξάγξ.
3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 12/2009 ΦΔΚ 22 η.Α΄)
α) Πξφεδξνο
419,00 €
β) Μέιε
320,00 €
γ) Γξακκαηέαο
296,00 €
δ) Βνεζνί Γξακκαηείο
246,00 €
ε) Υεηξηζηέο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κεηάδνζεο
344,00 €
β. Νομαπσιακέρ Δπιηποπέρ Δπαναληπηικών Δξεηάζευν Ημεπήζιυν και
Δζπεπινών Γενικών Λςκείυν
α) Πξφεδξνο
200,00 €
β) Μέιε
180,00 €
γ) Γξακκαηέαο
180,00 €
δ) Βνεζνί Γξακκαηείο
130,00 €
ε) Υεηξηζηέο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κεηάδνζεο
180,00 €
11. Δπόπηερ ειδικών ειζαγυγικών εξεηάζευν για ηα ΣΔΙ αποθοίηυν Σ.Δ.Δ.
(παξάγξ. Γ΄ ηνπ άξζξνπ 8 ηεο αξηζκ. Φ.153/Β6/8104/2004 ΦΔΚ 167 η.Β΄ Τπνπξγηθήο
Απφθαζεο φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξάγξ. 2 ηεο αξηζκ. Φ.151/22070/Β6/
2009 ΦΔΚ 373 η.Β΄ φκνηαο)
Δπφπηεο
267,00 €
Βνεζφο Δπφπηε
245,00 €
12. α. Λςκειακέρ Δπιηποπέρ Δξεηάζευν (Λ.Δ.Δ.) Ημεπήζιυν και Δζπεπινών
Γενικών Λςκείυν
(παξάγξ. 5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ. 60/2006 ΦΔΚ 65 η.Α΄, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά)
α) Πξφεδξνο
344,00 €
β) Μέιε
270,00 €
γ) Γξακκαηέαο
270,00 €
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δ) Βνεζνί Γξακκαηείο
222,00 €
ε) Υεηξηζηέο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κεηάδνζεο
344,00 €
ζη) Βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ γηα θάζε εκέξα εμέηαζεο
12,00 €
β. Δπιηποπέρ Δξεηαζηικών Κένηπυν ΔΠΑ.Λ. (Ομάδαρ Α΄ και μαθημάηυν
ειδικόηηηαρ Ομάδαρ Β΄ )
(παξάγξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο αξηζκ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΔΚ 422 η.Β΄
Κ.Τ.Α.)
α) Πξφεδξνο
344,00 €
β) Μέιε
270,00 €
γ) Γξακκαηέαο
270,00 €
δ) Βνεζνί Γξακκαηείο
222,00 €
ε) Υεηξηζηέο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κεηάδνζεο
344,00 €
ζη) Βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ γηα θάζε εκέξα εμέηαζεο
12,00 €
13. Δπιηποπέρ Δξεηαζηικών Κένηπυν Σ.Δ.Δ.
(παξάγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο αξηζκ. Φ.153/Β6/8104/2004 ΦΔΚ 167 η.Β΄ Τπνπξγηθήο
Απφθαζεο φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξάγξ.2 ηεο αξηζκ.Φ.151/22070/Β6/2009
ΦΔΚ 373 η.Β΄ φκνηαο)
α) Πξφεδξνο
344,00 €
β) Μέιε
270,00 €
γ) Γξακκαηέαο
270,00 €
δ) Βνεζνί Γξακκαηείο
222,00 €
ε) Υεηξηζηέο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κεηάδνζεο
264,00 €
ζη) Βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ γηα θάζε εκέξα εμέηαζεο
12,00 €
14. Ομάδερ επιηηπηηών
(άξζξν 19 ηνπ Π.Γ. 60/2006 ΦΔΚ 65 η.Α΄ θαη άξζξν 5 ηεο αξηζκ. Φ.153/Β6/8104/04
ΦΔΚ 167 η.Β΄ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε
ηελ παξάγξ. 2 ηεο αξηζκ. Φ.151/22070/Β6/2009 ΦΔΚ 373 η.Β΄ Τπνπξγηθήο
Απφθαζεο θαη άξζξν 3 ηεο αξηζκ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΔΚ 422 η.Β΄ Κ.Τ.Α.).
Δπηηεξεηήο γηα θάζε κέξα εμεηάζεσλ
14,00 €
15. Δπιηποπέρ Δξεηαζηικών Κένηπυν για ηιρ εξεηάζειρ Διδικών Μαθημάηυν
(άξζξν 7 θαη 8 ηεο αξηζκ. Φ.253/128314/Β6/2002 ΦΔΚ 1538 η.Β΄ Τπνπξγηθήο
Απφθαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξάγξ. 5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ. 60/2006 ΦΔΚ 65
η.Α΄)
α) Ξέλεο γιψζζεο θαη Αξκνλία, γηα θάζε εκέξα εμέηαζεο
1) Δπφπηεο
38,00 €
2) Πξφεδξνο εμεηαζηηθνχ θέληξνπ
38,00 €
3) Μέινο, γξακκαηέαο, ρεηξηζηέο ειεθηξνληθήο κεηάδνζεο ησλ ζεκάησλ
36,00 €
4) Βνεζνί Γξακκαηείο
34,00 €
5) Δπηηεξεηέο
15,00 €
6) πλνδνί εθπαηδεπηηθνί γηα ηε δηαθίλεζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ απφ ηα
εμεηαζηηθά πξνο ηα Βαζκνινγηθά θέληξα
12,00€
7) Βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ
12,00 €
β) Διεχζεξν θαη Γξακκηθφ ρέδην, γηα θάζε εκέξα εμέηαζεο
1) Δπφπηεο
56,00 €
2) Πξφεδξνο
56,00 €
3) Μέινο, γξακκαηέαο
48,00 €
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4) Βνεζνί Γξακκαηείο, ρεηξηζηέο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κεηάδνζεο
48,00 €
5) Δπηηεξεηέο
27,00 €
6) Βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ
12,00 €
7) πλνδνί εθπαηδεπηηθνί γηα ηε δηαθίλεζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ απφ ηα
εμεηαζηηθά πξνο ηα Βαζκνινγηθά θέληξα
12,00 €
γ) ΄Διεγρνο Μνπζηθψλ Αθνπζηηθψλ Ηθαλνηήησλ
1) Δπόπηηρ
40,00 €
2) Πξφεδξνο
40,00 €
3) Μέινο, γξακκαηέαο, ρεηξηζηέο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κεηάδνζεο
38,00 €
4) Βνεζνί Γξακκαηείο
35,00 €
5) Δηδηθφο επφπηεο ειέγρνπ κνπζηθψλ & αθνπζηηθψλ ηθαλνηήησλ
51,00 €
6) Δπηηεξεηέο
15,00 €
7) Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ
12,00 €
8) πλνδνί εθπαηδεπηηθνί γηα ηε δηαθίλεζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ απφ ηα
εμεηαζηηθά πξνο ηα Βαζκνινγηθά θέληξα
12,00€
16. Δπόπηερ και Δπιηποπέρ Δξεηαζηικών Κένηπυν μαθημάηυν καηεύθςνζηρ
ειδικών καηηγοπιών
(άξζξν 12 ηεο αξηζκ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΔΚ 272 η.Β΄ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο)
α) Δπφπηεο
336,00 €
β) Πξφεδξνο
310,00 €
γ) Αληηπξφεδξνο
270,00 €
δ) Μέιε
270,00 €
ε) Γξακκαηέαο
270,00 €
ζη) ρνιίαηξνο ή άιινο γηαηξφο, Βνεζνί Γξακκαηείο
232,00 €
δ) Υεηξηζηέο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κεηάδνζεο
264,00 €
ε) Βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ γηα θάζε εκέξα απαζρφιεζεο θαη κέρξη επηά (7) εκέξεο γηα
θαζέλα
12,00€
ζ) Δπηηεξεηέο γηα θάζε εκέξα επηηήξεζεο
15,00 €
17. α. Δπιηποπέρ Βαθμολογικών Κένηπυν γπαπηών Γενικού Λςκείος και
ΔΠΑ.Λ. (Μαθημάηυν Γενικήρ Παιδείαρ Ομάδαρ Β΄)
(παξάγξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 21 θαη εδάθην β παξάγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Π.Γ.
60/2006 ΦΔΚ 65 η.Α΄, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηα εδάθηα α θαη β
παξάγξ. 7 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 12/2009 ΦΔΚ 22 η.Α΄)
α) Πξφεδξνο
700,00 €
β) Αληηπξφεδξνο
650,00 €
γ) Μέιε
500,00 €
δ) Γξακκαηέαο
500,00 €
ε) Βνεζνί Γξακκαηείο
400,00 €
ζη) Τπάιιεινη απφ εθπαηδεπηηθνχο, δηνηθεηηθνχο ή απφ ην βνεζεηηθφ ή ππεξεηηθφ
πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Β.Κ., θαη’ απνθνπή
απνδεκίσζε γηα θάζε εκέξα απαζρφιεζεο θαη κέρξη ηξηάληα πέληε (35) εκέξεο γηα
θαζέλα.
12,00 €
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β. Δπιηποπέρ Βαθμολογικών Κένηπυν γπαπηών Δπαναληπηικών Δξεηάζευν
Γενικού Λςκείος
α) Πξφεδξνο
520,00 €
β) Αληηπξφεδξνο
480,00 €
γ) Μέιε
400,00 €
δ) Γξακκαηέαο
424,00 €
ε) Βνεζνί Γξακκαηείο
336,00 €
ζη) Τπάιιεινη απφ εθπαηδεπηηθνχο, δηνηθεηηθνχο ή απφ ην βνεζεηηθφ ή ππεξεηηθφ
πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Β.Κ., θαη’ απνθνπή
απνδεκίσζε γηα θάζε εκέξα απαζρφιεζεο θαη κέρξη δψδεθα (12) εκέξεο γηα θαζέλα.
12,00 €
γ. Δπιηποπέρ Βαθμολογικών Κένηπυν γπαπηών ΔΠΑ.Λ. (Ομάδαρ Α΄ και
μαθημάηυν ειδικόηηηαρ Ομάδαρ Β΄)
(άξζξν 4 ηεο αξηζκ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΔΚ 422 η.Β΄ Κ.Τ.Α. φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. Φ.151/39470/Β6/2010 ΦΔΚ 529 η.Β΄ φκνηα)
α) Πξφεδξνο
700,00 €
β) Αληηπξφεδξνο
650,00 €
γ) Μέιε
500,00 €
δ) Γξακκαηέαο
500,00 €
ε) Βνεζνί Γξακκαηείο
400,00 €
ζη) Τπάιιεινη απφ εθπαηδεπηηθνχο, δηνηθεηηθνχο ή απφ ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ γηα
ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Β.Κ., θαη’ απνθνπή απνδεκίσζε γηα
θάζε εκέξα απαζρφιεζεο θαη κέρξη ηξηάληα (30) εκέξεο γηα θαζέλα. 12,00 €
18. Δπιηποπέρ Βαθμολογικών Κένηπυν γπαπηών αποθοίηυν Β΄ κύκλος
Σ.Δ.Δ.
(παξάγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο αξηζκ. Φ.153/Β6/8104/2004 ΦΔΚ 167 η.Β΄ Τπνπξγηθήο
Απφθαζεο φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξάγξ. 2 ηεο αξηζκ. Φ.151/22070/Β6/
2009 ΦΔΚ 373 η.Β΄ φκνηαο)
α) Πξφεδξνο
650,00 €
β) Αληηπξφεδξνο
550,00 €
γ) Μέιε
490,00 €
δ) Γξακκαηέαο
490,00 €
ε) Βνεζνί Γξακκαηείο
400,00 €
ζη) Τπάιιεινη απφ εθπαηδεπηηθνχο, δηνηθεηηθνχο ή απφ ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ γηα
ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Β.Κ., θαη’ απνθνπή απνδεκίσζε γηα
θάζε εκέξα απαζρφιεζεο θαη κέρξη 20 εκέξεο γηα θαζέλα.
12,00 €
19. Δπιηποπέρ Βαθμολογικών Κένηπυν γπαπηών ειδικών μαθημάηυν και
Ομάδερ βαθμολογηηών - αναβαθμολογηηών
(άξζξν 12 θαη 14 ηεο αξηζκ. Φ.253/Β6/128314/2002 ΦΔΚ 1538 η.Β΄ Τπνπξγηθήο
Απφθαζεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξάγξ. 14 ηεο αξηζκ.
Φ.253/27465/Β6/2009 ΦΔΚ 493 η.Β΄ φκνηαο)
α) Πξφεδξνο
490,00 €
β) Αληηπξφεδξνο
438,00 €
γ) Μέινο, Γξακκαηέαο
388,00 €
δ) Βνεζνί Γξακκαηείο
361,00 €
ε) Πξντζηάκελνη βαζκνιφγεζεο
335,00 €
ζη) Βαζκνινγεηέο - Αλαβαζκνινγεηέο γηα θάζε βαζκνινγνχκελν (πξψηε ή δεχηεξε
βαζκνιφγεζε) – αλαβαζκνινγνχκελν γξαπηφ δνθίκην
2,00 €
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δ) Τπάιιεινη απφ δηνηθεηηθνχο, εθπαηδεπηηθνχο ή βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ γηα θάζε
εκέξα απαζρφιεζεο θαη κέρξη 25 εκέξεο γηα θαζέλα
12,00 €
ε) Βνεζεηηθφ, ππεξεηηθφ πξνζσπηθφ (θαζαξίζηξηεο) γηα θάζε εκέξα απαζρφιεζεο
θαη κέρξη 25 εκέξεο
12,00 €
20. Δπιηποπή Βαθμολογικού Κένηπος γπαπηών καηεύθςνζηρ και ειδικών
μαθημάηυν ειδικών καηηγοπιών
(άξζξν 13 ηεο αξηζκ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΔΚ 272 η.Β΄ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο)
α) Πξφεδξνο
490,00 €
β) Αληηπξφεδξνο
438,00 €
γ) Μέιε
388,00 €
δ) Γξακκαηέαο
361,00 €
ε) Βνεζνί γξακκαηείο
335,00 €
ζη) Πξνζσπηθφ απφ εθπαηδεπηηθνχο Γ.Δ, ή δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο Γ.Β.Μ.Θ. γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Β.Κ. θαη’
απνθνπή απνδεκίσζε γηα θάζε εκέξα απαζρφιεζεο θαη κέρξη είθνζη (20) εκέξεο γηα
θαζέλα
12,00 €
δ) Βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θαη’ απνθνπή απνδεκίσζε γηα θάζε εκέξα απαζρφιεζεο
θαη κέρξη είθνζη (20) εκέξεο γηα θαζέλα
12,00 €
ε) Βαζκνινγεηέο-αλαβαζκνινγεηέο γηα θάζε γξαπηφ πνπ βαζκνινγνχλ ή
αλαβαζκνινγνχλ
2,00 €
21. Ομάδερ Βαθμολογηηών και Αναβαθμολογηηών (Γενικών Λςκείυν, Σ.Δ.Δ,
ΔΠΑ.Λ.)
(παξάγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21, άξζξν 22, εδάθην β΄ παξάγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Π.Γ.
60/2006 ΦΔΚ 65 η.Α΄ - παξάγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο αξηζκ. Φ.153/Β6/8104/2004
ΦΔΚ 167 η.Β΄ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξάγξ. 2 ηεο
αξηζκ. Φ.151/22070/Β6/2009 ΦΔΚ 373 η.Β΄ φκνηαο – παξάγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο
αξηζκ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΔΚ 422 η.Β΄ Κ.Τ.Α.)
Βαζκνινγεηέο ή αλαβαζκνινγεηέο, γηα θάζε γξαπηφ πνπ βαζκνινγνχλ ή
αλαβαζκνινγνχλ
2,00 €
ε θάζε βαζκνινγεηή ή αλαβαζκνινγεηή νξίδεηαη πνζφ εθάπαμ απνδεκίσζεο
εθφζνλ βαζκνινγήζεη ζπλνιηθά απφ έλα (1) κέρξη θαη είθνζη (20) γξαπηά: 40,00 €
22. Δπιηποπέρ εξέηαζηρ μαθηηών με αναπηπία και ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ
ανάγκερ Γενικών Λςκείυν, Σ.Δ.Δ., ΔΠΑ.Λ. και Διδικών Καηηγοπιών
(παξάγξ. 3α θαη β ηνπ κφλνπ άξζξνπ ηεο αξηζκ. Φ.253/155439/Β6/2009 ΦΔΚ 2544
η.Β΄ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο - άξζξν 5 ηεο αξηζκ. Φ.153/Β6/8104/2004 ΦΔΚ 167
η.Β΄ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξάγξ. 2 ηεο αξηζκ.
Φ.151/22070/Β6/2009 ΦΔΚ 373 η.Β΄ φκνηαο – παξάγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 θαη άξζξν 5
ηεο αξηζκ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΔΚ 422 η.Β΄ Κ.Τ.Α. φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
αξηζκ. Φ.151/39470/Β6/2010 ΦΔΚ 529 η.Β΄ φκνηα– αξηζκ. Φ.151/20049/Β6/2007
ΦΔΚ 272 η.Β΄ Τπνπξγηθή Απφθαζε)
α) Πξφεδξνο, γηα θάζε εκέξα απαζρφιεζεο θαη κέρξη 13 εκέξεο γηα ηα ΔΠΑ.Λ., 10
εκέξεο γηα ηα Γεληθά Λχθεηα 7 εκέξεο γηα ηα ΣΔΔ θαη 5 εκέξεο γηα ηηο Δηδηθέο
Καηεγνξίεο
40,00 €
β) Γηα θάζε κέινο-εμεηαζηή (βαζκνινγεηή ή αλαβαζκνινγεηή) θαη γηα θάζε εκέξα
εμέηαζεο
26,70 €
γ) Γξακκαηέαο, γηα θάζε εκέξα απαζρφιεζεο θαη κέρξη 13 εκέξεο γηα ηα ΔΠΑ.Λ., 10
εκέξεο γηα ηα Γεληθά Λχθεηα, 7 εκέξεο γηα ηα ΣΔΔ θαη 5 εκέξεο γηα ηηο Δηδηθέο
Καηεγνξίεο
21,00 €
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δ) ρνιίαηξνο ή άιινο γηαηξφο, γηα θάζε εκέξα εμέηαζεο
26,70 €
ε)1. Βνεζνί γξακκαηείο γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο επηηξνπήο γηα θάζε εκέξα
απαζρφιεζεο θαη κέρξη 10 εκέξεο γηα ηα Γεληθά Λχθεηα, 7 εκέξεο γηα ηα ΣΔΔ θαη 5
εκέξεο γηα ηηο Δηδηθέο Καηεγνξίεο
12,00 €
2.Δπηθνπξηθφ Πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο επηηξνπήο ησλ ΔΠΑ.Λ. γηα θάζε
εκέξα απαζρφιεζεο θαη κέρξη 13 εκέξεο
12,00 €
3. Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ (επηζηάηεο – θαζαξίζηξηεο) γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο
επηηξνπήο ησλ ΔΠΑ.Λ. γηα θάζε εκέξα απαζρφιεζεο θαη κέρξη 10 εκέξεο 12,00 €
ζη) Δπηηεξεηέο γηα θάζε εκέξα εμέηαζεο
14,00 €
δ) χκβνπινο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο γηα θάζε εκέξα εμέηαζεο 26,70 €
23. Δπιηποπέρ εξέηαζηρ μαθηηών με αναπηπία και ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ
ανάγκερ ειδικών μαθημάηυν
(άξζξν 13 ηεο αξηζκ. Φ.253/128314/Β6/2002 ΦΔΚ 1538 η.Β΄ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην εδάθην β ηεο παξαγξάθνπ 16 θαη ηελ
παξάγξαθν 17 ηεο αξηζκ. Φ.253/27465/Β6/2009 ΦΔΚ 493 η.Β΄ φκνηαο).
α) Πξφεδξνο, γηα θάζε εκέξα εμέηαζεο
40,00 €
β) Γηα θάζε κέινο-εμεηαζηή (βαζκνινγεηή-αλαβαζκνινγεηή) θαη γηα θάζε εκέξα
εμέηαζεο
26,70 €
γ) Γξακκαηέαο, γηα θάζε εκέξα εμέηαζεο
21,00 €
δ) ρνιίαηξνο ή άιινο γηαηξφο, γηα θάζε εκέξα εμέηαζεο
26,70 €
ε) Δπηηεξεηήο γηα θάζε εκέξα εμέηαζεο
- Ξέλεο Γιψζζεο
15,00 €
- Αξκνλία, ΄Διεγρνο Μνπζηθψλ θαη Αθνπζηηθψλ Ηθαλνηήησλ
15,00 €
- Διεχζεξν θαη Γξακκηθφ ρέδην
26,70 €
ζη) Βνεζνί γξακκαηείο γηα ηε δεκηνπξγία αξρείνπ θαηαρψξεζεο βαζκνινγίαο θαη
γεληθά ηελ ππνβνήζεζε ηεο επηηξνπήο γηα θάζε εκέξα απαζρφιεζεο θαη κέρξη 3
εκέξεο.
12,00 €
24. Δκπαιδεςηικοί ζύνδεζμοι για ηη μεηαθοπά γπαπηών δοκιμίυν ή
αποκομμάηυν γπαπηών δοκιμίυν
(άξζξν 13, παξάγξ. 4 θαη 5 ηνπ Π.Γ. 60/2006 ΦΔΚ 65 η.Α΄ θαη ησλ αξηζκ.
Φ.153/Β6/8104/2004 ΦΔΚ 167 η.Β΄, Φ.253/128314/Β6/02 ΦΔΚ 1538 η.Β΄,
Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΔΚ 272 η.Β΄ Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ θαη
Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΔΚ 422 η.Β΄ Κ.Τ.Α.)
Δθπαηδεπηηθνί ή ππάιιεινη ή νδεγνί απηνθηλήησλ ηνπ Τπ. Παηδείαο Γ.Β.Μ.Θ. ή
άιισλ Τπνπξγείσλ γηα ηε κεηαθνξά γξαπηψλ δνθηκίσλ ή απνθνκκάησλ ησλ
θαηαζηάζεσλ ππνςεθίσλ γηα θάζε εκέξα απαζρφιεζεο:
α) απφ ηε Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή ή ηε Λπθεηαθή Δπηηξνπή πξνο ηα Β.Κ. θαη
αληίζηξνθα:
40,00 €
β) απφ ηηο Λπθεηαθέο Δπηηξνπέο πξνο ηηο Ννκαξρηαθέο Δπηηξνπέο Δμεηάζεσλ θαη
αληίζηξνθα:
12,00 €
γ) απφ ηα Β.Κ. πξνο ηε Γ/λζε Μεραλνγξάθεζεο ηνπ Τπ. Παηδείαο Γ.Β.Μ.Θ.
40,00 €
25. Δπιηποπέρ Τγειονομικήρ Δξέηαζηρ και Ππακηικήρ Γοκιμαζίαρ
(άξζξν 11 ηεο αξηζκ. Φ.253/128314/Β6/02 ΦΔΚ 1538 η.Β΄ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο
θαη άξζξν 15 ηεο αξηζκ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΔΚ 272 η.Β΄ φκνηαο)
α) Δπφπηεο, Πξφεδξνο
350,00 €
β) Μέινο, γηαηξφο, γξακκαηέαο
270,00 €
γ) Βνεζνί Γξακκαηείο
215,00 €
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δ) Τπάιιεινη απφ ην δηνηθεηηθφ ή βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ
έξγνπ ηεο επηηξνπήο
188,00 €
26. Δπιηποπή αναβαθμολόγηζηρ Γενικών Λςκείυν, ΔΠΑ.Λ. και ΔΠΑ..
(παξάγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Π.Γ. 60/2006 ΦΔΚ 65 η.Α΄ - παξάγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 17
ηνπ Π.Γ. 50/2008 ΦΔΚ 81 η.Α΄ - παξάγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. 51/2008 ΦΔΚ
82 η.Α΄)
ηνλ θάζε βαζκνινγεηή θαη ζηνλ αλαβαζκνινγεηή πνζφ εθάπαμ απνδεκίσζεο,
εθφζνλ αλαβαζκνινγήζνπλ απφ έλα (1) κέρξη δέθα (10) γξαπηά
46,00 €
θαη γηα θάζε επηπιένλ γξαπηφ πνπ αλαβαζκνινγεί
1,60 €
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄
ΑΠΟΕΖΜΗΩΔΗ ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΩΝ
ΔΗΑΓΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
1. α. Δπιηποπή ζςγκένηπυζηρ δικαιολογηηικών ςποτηθίυν αποθοίηυν
Γενικού Λςκείος και ΔΠΑ.Λ. (Ομάδα Β΄)
(θεθάιαην Γ΄ ηνπ άξζξνπ 10 ηεο αξηζκ. Φ.253/28934/Β6/2006 ΦΔΚ 391 η.Β΄
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Φ.253/45854/Β6/2010 ΦΔΚ 597
η.Β΄ φκνηαο θαη θεθάιαην Γ΄ ηνπ άξζξνπ 10 ηεο αξηζκ. Φ.253/27456/Β6/2009 ΦΔΚ
493 η.Β΄ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο)
α) Πξφεδξνο
350,00 €
β) Μέιε
300,00 €
γ) Γξακκαηέαο
300,00 €
β. Δπιηποπή ζςγκένηπυζηρ δικαιολογηηικών αποθοίηυν ΔΠΑ.Λ. (Ομάδα
Α΄) και αποθοίηυν Β΄ Κύκλος Σ.Δ.Δ.
(παξάγξ. Γ ηνπ άξζξνπ 8 ηεο αξηζκ. Φ.153/Β6/8104/2004 ΦΔΚ 167 η.Β΄ Τπνπξγηθήο
Απφθαζεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξάγξ. 6 ηεο αξηζκ.
Φ.151/22070/Β6/2009 ΦΔΚ 373 η.Β΄ φκνηαο θαη παξάγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο αξηζκ.
Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΔΚ 422 η.Β΄ Κ.Τ.Α.)
α) Πξφεδξνο
350,00 €
β) Μέιε
300,00 €
γ) Γξακκαηέαο
300,00 €
2. Δπιηποπή ζςγκένηπυζηρ και ελέγσος δικαιολογηηικών ηηρ ειδικήρ
καηηγοπίαρ ηυν Δλλήνυν ηος εξυηεπικού
(άξζξν 9 ηεο αξηζκ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΔΚ 272 η.Β΄ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο)
α) Πξφεδξνο
350,00 €
β) Μέιε
300,00 €
γ) Γξακκαηέαο
300,00 €
δ) Βνεζνί Γξακκαηείο
280,00 €
3. Δπιηποπή ζςγκένηπυζηρ και ελέγσος δικαιολογηηικών ηηρ ειδικήρ
καηηγοπίαρ Αλλοδαπών – Αλλογενών και αποθοίηυν Λςκείυν ή ανηίζηοισυν
ζσολείυν κπαηών μελών Δ.Δ. μη Δλληνικήρ καηαγυγήρ
(άξζξν 10 ηεο αξηζκ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΔΚ 272 η.Β΄ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο)
α) Πξφεδξνο
350,00 €
β) Μέιε
300,00 €
γ) Γξακκαηέαο
300,00 €
δ) Βνεζνί Γξακκαηείο
280,00 €
4. α. Δπιηποπή έκδοζηρ αποηελεζμάηυν επιλογήρ αποθοίηυν Γενικών
Λςκείυν και ΔΠΑ.Λ. (Ομάδα Β΄ )
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(άξζξν 11 ηνπ Κεθαιαίνπ Γ΄ ηεο αξηζκ. Φ.253/28934/Β6/2006 ΦΔΚ 391 η.Β΄
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο θαη άξζξν 10 ηνπ Κεθαιαίνπ Γ΄ ηεο αξηζκ. Φ.253/27456/
Β6/2009 ΦΔΚ 493 η.Β΄ φκνηαο).
Πξφεδξνο, κέιε, γξακκαηέαο, ππάιιεινη γηα δεκηνπξγία αξρείνπ ππνςεθίσλ,
ειέγρνπ νξζήο θαηαρψξηζεο πξνηηκήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ θαη γεληθά ηελ
ππνβνήζεζε ηεο επηηξνπήο γηα θάζε εκέξα απαζρφιεζεο θαη κέρξη πελήληα (50)
εκέξεο γηα θαζέλα.
12,00 €
β. Δπιηποπή έκδοζηρ αποηελεζμάηυν επιλογήρ αποθοίηυν Ημεπηζίυν και
Δζπεπινών ΔΠΑ.Λ. (Ομάδα Α΄ )
(παξάγξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο αξηζκ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΔΚ 422 η.Β΄
Κ.Τ.Α.)
Πξφεδξνο, κέιε, γξακκαηέαο, ππάιιεινη γηα δεκηνπξγία αξρείνπ ππνςεθίσλ,
ειέγρνπ νξζήο θαηαρψξηζεο πξνηηκήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ θαη γεληθά ηελ
ππνβνήζεζε ηεο επηηξνπήο γηα θάζε εκέξα απαζρφιεζεο θαη κέρξη ζαξάληα (40)
εκέξεο γηα θαζέλα.
12,00 €
5. Δπιηποπή έκδοζηρ αποηελεζμάηυν εξεηάζευν Β΄ κύκλος ΣΔΔ
(άξζξν 8, παξάγξ. Δ΄ ηεο αξηζκ. Φ.153/Β6/8104/2004 ΦΔΚ 167 η.Β΄ Τπνπξγηθήο
Απφθαζεο)
Πξφεδξνο, κέιε, γξακκαηέαο, ππάιιεινη γηα δεκηνπξγία αξρείνπ ππνςεθίσλ,
ειέγρνπ νξζήο θαηαρψξηζεο πξνηηκήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ θαη γεληθά ηελ
ππνβνήζεζε ηεο επηηξνπήο γηα θάζε εκέξα απαζρφιεζεο θαη κέρξη ζαξάληα (40)
εκέξεο γηα θαζέλα.
12,00 €
6. Δπιηποπή έκδοζηρ αποηελεζμάηυν επιλογήρ Διδικών Καηηγοπιών
(άξζξν 14 ηεο αξηζκ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΔΚ 272 η.Β΄ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο)
Πξφεδξνο, κέιε, γξακκαηέαο, ππάιιεινη γηα δεκηνπξγία αξρείνπ ππνςεθίσλ,
ειέγρνπ νξζήο θαηαρψξηζεο πξνηηκήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ θαη γεληθά ηελ
ππνβνήζεζε ηεο επηηξνπήο γηα θάζε εκέξα απαζρφιεζεο θαη κέρξη ηξηάληα (30)
εκέξεο γηα θαζέλα.
12,00 €
7. Δπιηποπή επιλογήρ αθληηών
(αξηζκ. Φ.151/31559/Β6/2009 ΦΔΚ 544 η.Β΄ Κ.Τ.Α.)
α) Πξφεδξνο
β) Μέιε
γ) Γξακκαηέαο
δ) Βνεζνί Γξακκαηείο

350,00 €
300,00 €
300,00 €
250,00 €

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
1. Οη απνδεκηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ πεξηπηψζεηο 1-8 θαη ζην
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ πεξηπηψζεηο 2-7 ηεο παξνχζαο ζα θαηαβάιινληαη κεηά ην πέξαο ησλ
εμεηάζεσλ ή εξγαζηψλ ζηα κέιε ησλ επηηξνπψλ θ.ι.π. ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ
εηδηθνχ θνξέα 19-170 θαη ΚΑΔ 0515 θαη κε έθδνζε ηαθηηθψλ ρξεκαηηθψλ
εληαικάησλ πιεξσκήο ησλ δε ινηπψλ πεξηπηψζεσλ ησλ θεθαιαίσλ Α΄θαη Β΄ ηεο
παξνχζαο κε έθδνζε ηαθηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκψλ, ζε βάξνο ησλ
πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο Γ.Β.Μ.Θ. θαη ηνπ εηδηθνχ θνξέα 182 Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ΚΑΔ
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0515. Οη αλαινγνχζεο απνδεκηψζεηο άλσ ησλ 400 € ζα θαηαβάιινληαη ζε ηξείο (3)
ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο.
2. Ζ πιεξσκή ησλ αλαθεξφκελσλ απνδεκηψζεσλ γίλεηαη κε ηα αθφινπζα
δηθαηνινγεηηθά:
α) Καηαζηάζεηο πιεξσκήο ζε 4 αληίγξαθα ζεσξεκέλα απφ ηνλ πξφεδξν ηεο
επηηξνπήο ή ειιείςεη πξνέδξνπ απφ ηνλ Πξντζηάκελν Γηεχζπλζεο ή Γξαθείνπ
Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Ννκαξρίαο.
β) Αληίγξαθν απφθαζεο ζχζηαζεο επηηξνπήο θ.ι.π.
γ) Αληίγξαθν ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
Ζ ηζρχο ηεο απφθαζεο απηήο αξρίδεη απφ 1-1-2010.
Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ
ΤΦΤΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟ ΑΥΙΝΙΓΗ

ΤΦΤΠ. ΠΑΙΓΔΙΑ
ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ
ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΡΔΣΟ
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