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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Ιουνίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.251/71246/Α5
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 221893/Β1/16/
27.12.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), και Επαγγελματικών Λυκείων
(ΕΠΑ.Λ.) και γενικά των ασχολούμενων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των
διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και των Αναβαθμολογητών των γραπτών - δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕΛ» (Β΄ 4268).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 21 του Κεφαλαίου Β΄ του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 52
του ν. 4369/2016 (Α΄ 83).
2. Τον ν. 4186/2013 « Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αρ. Φ.251/25089/Α5/2020 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα
σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου
από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/
2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100
του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/
2019 (Α΄ 167)» (Β΄ 643).
4. Την υπ’ αρ. Φ.253/128314/Β6/2002 απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων,
των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης της
Ελλάδας καθώς και αυτών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Αρ. Φύλλου 2253

για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά
μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά
μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από
τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο
και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης
στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» (Β΄ 1538), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ’ αρ. Φ.151/20049/Β6/2007 απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
ν. 2525/1997» (Β΄ 272) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την υπ’ αρ. Φ.151/24463/Β6/2009 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Σύσταση ατομικών και
συλλογικών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων απολυτηρίου Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.»
(Β΄ 422), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την υπ’ αρ. Φ.253/155439/Β6/2009 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Β΄ 2544).
8. Το π.δ. 142/2017 « Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
9. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων διά την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α΄ 232), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 «Αύξηση
συντάξεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 57).
10. Την υπ’ αρ. Φ.151/31559/Β6/2009 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού «Σύσταση
επιτροπής επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» (Β΄ 544).
11. Την υπ’ αρ. Φ 253/193309/Α5/2015 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις
Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του ν. 4186/2013
(Α΄ 193)» (Β΄ 2647), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την υπ’ αρ. Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 κοινή
απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση αποφοίτων
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Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων
του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και
Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων,
της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής Δοκίμων
Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
και εφεξής» (Β΄ 1904 και Β΄ 1940 διόρθωση σφάλματος).
13. Την υπ’ αρ. Φ 251/37802/Α5/2016 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού
Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το ν. 4186/2013 (Α΄ 193)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 698).
14. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως
διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
Κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
15. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
16. Την υπ’ αρ. 340/18.7.2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών με θέμα
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
17. Την υπ’ αρ. 221893/Β1/16/27.12.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των
απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών
Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και
γενικά των ασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις
των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής
των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς
και των Αναβαθμολογητών των γραπτών - δοκιμίων
των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕΛ»
(Β΄ 4268).
18. 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 πολλές επιτροπές απασχολούνται
τουλάχιστον επί τρίμηνο, ανάλογα με το αντικείμενό τους.
19. Την υπ’ αρ. Φ.1/Γ/170/49394/Β1/28.4.2020 εισήγηση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
20. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται επιπλέον δαπάνη ποσού ύψους εκατόν πενήντα
έξι χιλιάδων ευρώ (156.000 € ) περίπου σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, και
για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη που θα
αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται
στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 221893/Β1/16/ 27.12.2016
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(Β΄ 4268) κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός
αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές
εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), και Επαγγελματικών
Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και γενικά των ασχολουμένων με τις
εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των
διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και των Αναβαθμολογητών των
γραπτών - δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων
εξετάσεων ΓΕΛ.», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
1. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΛΥΚΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ, αντικαθιστούμε τις παραγράφους 1.α., 5.α., 6.α., 7.α., 7.β., 8.α., 9., 12.α., 12.β., 15.,
18. αντίστοιχα, ως εξής:
«1. α. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) Ημερήσιων
και Εσπερινών Γενικών Λυκείων.
(του άρθρου 22 της υπ’ αρ. Φ.251/25089/Α5/2020
(Β΄ 643) υπουργικής απόφασης και του άρθρου 13 Α του
ν. 4186/ 2013, Α΄ 193)
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) Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ΝΠΔΔ ή εκπαιδευτικοί Δ.Ε. για την υποβοήθηση της Κ.Ε.Ε. στο έργο της,
για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι σαράντα (40)
ημέρες για τον καθένα: 12,00 €
η) Επιπλέον εκπαιδευτικοί Δ.Ε. και ως δύο (2) για κάθε
εξεταζόμενο μάθημα, στο πλαίσιο της εκτίμησης των
προς επιλογή θεμάτων ενώπιον της ΚΕΕ, 120,00 € για
κάθε εξεταζόμενο μάθημα στο οποίο συμμετέχουν.
5. α. Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων Ημερήσιων και
Εσπερινών Γενικών Λυκείων (του άρθρου 21 της υπ’ αρ.
Φ.251/25089/Α5/2020 (Β΄ 643) υπουργικής απόφασης
και του άρθρου 13 Α του ν. 4186/2013, Α΄ 193) Πρόεδρος, Μέλη, Γραμματέας, Προσωπικό από υπαλλήλους
του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την υποβοήθηση του
έργου της Επιτροπής και τη δημιουργία ηλεκτρονικού
αρχείου υποψηφίων, για κάθε ημέρα απασχόλησης και
μέχρι πενήντα (50) ημέρες για τον καθένα: 12,00 €.
6. α. Περιφερειακοί Επόπτες εξετάσεων Γενικών Λυκείων (του άρθρου 23 της υπ’ αρ. Φ.251/25089/Α5/2020
(Β΄ 643) υπουργικής απόφασης και του άρθρου 13 Α του
ν. 4186/2013, Α΄ 193).
Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων: 546,00 €
Βοηθός Επόπτη (ένα άτομο): 360,00 €
Διοικητικός ή εκπαιδευτικός (επικουρία, δύο άτομα):
300,00 €
7. α. Επιτροπές Εξετάσεων Διευθύνσεων Δ.Ε. (ΕΕΔΔΕ)
Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕΛ.
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(του άρθρου 24 της υπ’ αρ. Φ.251/25089/Α5/2020 (Β΄
643) υπουργικής απόφασης)
α) Πρόεδρος: 419,00 €
β) Μέλη : 320,00 €
γ) Γραμματέας: 296,00 €
δ) Βοηθοί Γραμματείς: 246,00 €
ε) Χειριστής συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης:344,00 €
β. Επιτροπές Επαναληπτικών Εξετάσεων Διευθύνσεων
Δ.Ε. Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών
Λυκείων (του άρθρου 13 Α του ν. 4186/2013, Α΄ 193).
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.) Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων (του άρθρου 25
της υπ’ αρ. Φ.251/25089/Α5/2020 (Β΄ 643) υπουργικής
απόφασης και του άρθρου 13 Α του ν. 4186/2013, Α΄ 193)
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 €
9. Ομάδες επιτηρητών
[του άρθρου 26 της υπ’αρ. Φ.251/25089/Α5/2020 (Β΄ 643)
υπουργικής απόφασης και του άρθρου 13 Α του ν. 4186/
2013, Α΄193 και του άρθρου 3 της υπ’ αρ. Φ.151/24463/
Β6/2009 (Β΄ 422) κοινής υπουργικής απόφασης].
Επιτηρητής για κάθε μέρα εξετάσεων: 14,00 €
12. α. Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων γραπτών ΓΕΛ
(του άρθρου 27 της υπ’ αρ. Φ.251/25089/Α5/2020 (Β΄
643) υπουργικής απόφασης).
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 δύο
(32) ημέρες, οι οποίες μπορεί να εκτείνονται από πριν
την έναρξη των εξετάσεων για την προετοιμασία των
Β.Κ., μέχρι και μετά την ανακοίνωση των βαθμών, για
την ολοκλήρωση των διαδικασιών και όπως βεβαιώνει
ο Πρόεδρος, για καθένα: 16,00 €. 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 και Θρησκευμάτων.
β. Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων γραπτών Επανα-
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ληπτικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου (του άρθρου 13 Α
του ν. 4186/2013, Α΄ 193).
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 προσωπικό για την υποβοήθηση του
έργου της Επιτροπής του Β.Κ., κατ’ αποκοπή αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δεκαπέντε
(15) ημέρες, οι οποίες μπορεί να εκτείνονται από πριν
την έναρξη των εξετάσεων για την προετοιμασία των
Β.Κ., μέχρι και μετά την ανακοίνωση των βαθμών, για
την ολοκλήρωση των διαδικασιών και όπως βεβαιώνει
ο Πρόεδρος, για καθένα: 16,00 €. 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 και Θρησκευμάτων.
15. Ομάδες Βαθμολογητών και Αναβαθμολογητών
(Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ.) (του άρθρου 27 της υπ’
αρ. Φ.251/ 25089/Α5/2020 (Β΄ 643) υπουργικής απόφασης και του άρθρου 13 Α του ν. 4186/2013, Α΄ 193, της
παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. Φ.151/24463/Β6/2009
(Β΄ 422) κοινής υπουργικής απόφασης), βαθμολογητές ή
αναβαθμολογητές, για κάθε γραπτό που βαθμολογούν
ή αναβαθμολογούν:2,10 €.
Σε κάθε βαθμολογητή ή αναβαθμολογητή ορίζεται
ποσό εφάπαξ αποζημίωσης εφόσον βαθμολογήσει συνολικά από ένα (1) μέχρι και είκοσι (20) γραπτά και μόνο
για τα μαθήματα στα οποία ο συνολικός αριθμός των
τετραδίων του Βαθμολογικού Κέντρου δεν υπερβαίνει
τα (20): 50,00 €.
18. Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι για τη μεταφορά γραπτών δοκιμίων ή αποκομμάτων γραπτών δοκιμίων (των
άρθρων 24 και 25 της υπ’ αρ. Φ.251/25089/Α5/2020
(Β΄ 643) υπουργικής απόφασης και του άρθρου 13 Α
του ν. 4186/2013, Α΄ 193 και των υπ’ αρ. Φ.253/128314/
Β6/2002 (Β΄ 1538), Φ.151/20049/Β6/2007 (Β΄ 272) υπουργικών αποφάσεων και της υπ’ αρ. Φ.151/24463/Β6/2009
(Β΄ 422) κοινής υπουργικής απόφασης) Εκπαιδευτικοί ή
υπάλληλοι ή οδηγοί αυτοκινήτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων Υπουργείων ή άλλων
δημόσιων υπηρεσιών για τη μεταφορά γραπτών δοκιμίων ή αποκομμάτων των καταστάσεων υποψηφίων για
κάθε ημέρα απασχόλησης:
α) από την Επιτροπή Εξετάσεων Διεύθυνσης Δ.Ε. ή τη
Λυκειακή Επιτροπή προς τα Β.Κ. και αντίστροφα: 40,00 €
β) από τις Λυκειακές Επιτροπές προς τις Επιτροπές
Εξετάσεων Διεύθυνσης Δ.Ε. και αντίστροφα: 12,00 €».
Άρθρο 2
1. Στο τέλος του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ, προστίθεται
παράγραφος 21, ως εξής:
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«21. Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης και Λειτουργίας
του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης (ΣΑΜ) θεμάτων
εξετάσεων και πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ (του άρθρου
29 της υπ’ αρ. Φ.251/25089/Α5/2020 (Β΄ 643) υπουργικής
απόφασης).
Για κάθε εξεταστική διαδικασία και για την ηλεκτρονική μετάδοση των θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ, των ΕΠΑΛ και των ειδικών μαθημάτων
στην τακτική εξεταστική περίοδο και για τις αντίστοιχες
στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο συγκροτείται
επιτροπή με την παρακάτω αποζημίωση για κάθε μία
από τις εν λόγω 6 επιτροπές:
α) Πρόεδρος: 350,00 €
β) Γραμματέας: 300,00 €
γ) Μέλη: 300,00 €
δ) Επικουρία: 10,00 € για κάθε μέρα και ως 20 μέρες
απασχόλησης για τον καθένα».
Άρθρο 3
1. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ αντικαθιστούμε τις
παραγράφους 5α. και 7, αντίστοιχα, ως εξής:
«5.α. Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής υπο-
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ψηφίων ΓΕΛ (του άρθρου 28 της υπ’ αρ. Φ.251/25089/
Α5/2020 (Β΄ 643) υπουργικής απόφασης και του άρθρου
13 Α του ν. 4186/2013, Α΄ 193) Πρόεδρος, μέλη, γραμματέας, από υπαλλήλους του ΥΠΑΙΘ ή εκπαιδευτικούς
λειτουργούς και για την πραγμάτωση των σκοπών της
επιτροπής εκπαιδευτικούς λειτουργούς ή υπαλλήλους
του ΥΠΑΙΘ ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. για
κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι πενήντα (50) ημέρες
για τον καθένα: 12,00 €.
7. Επιτροπή επιλογής αθλητών (της υπ’ αρ. Φ.151/
31559/ Β6/2009 (Β΄ 544) κοινής υπουργικής απόφασης).
α) Πρόεδρος: 350,00 €
β) Μέλη: 300,00 €
γ) Γραμματέας: 300,00 €
δ) Βοηθοί Γραμματείς: 250,00 €».
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 10 Ιουνίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομικών
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