
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 44936/Α5 
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία 222807/Β1/

29-12-2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Κα-

θορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων 

στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό 

Γλωσσομάθειας» (Β’ 4294) .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσο-

μάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 186) και ιδίως το άρθρου 
5 αυτού.

2. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

3. των άρθρων 13 και 15Β του π.δ. 18/2018 «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 31),

4. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181),

5. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

6. της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4622/2019 «Επιτε-
λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

7. της παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

8. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

9. της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

10. της υπό στοιχεία 14420/ΚΒ/04-02-2008 απόφασης 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εξετάσεις - 
Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πι-
στοποιητικού Γλωσσομάθειας» (Β’ 218),

11. της παρ. ιβ του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρ-
χές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με τις 
διατάξεις της παρ. 3γ του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 
«Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 
(Α’ 129),

12. της παρ. 4 του άρθρου 21 του Κεφαλαίου Β’ του 
ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων 
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του 
ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» 
(Α’  176), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4369/2016 (Α’ 33),

13. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με τις δια-
τάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133),

14. της υποπαρ. Δ.9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός 
και εκτός Επικρατείας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του 
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις 
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» 
(Α’ 94),

15. της υπό στοιχεία 222807/Β1/29-12-2016 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των 
απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστο-
ποιητικό Γλωσσομάθειας» (Β’ 4294).

Β. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/151/29099/Β1/11-3-2021 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Γ. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται 
πρόσθετη δαπάνη πέραν της προϋπολογισμένης για 
την υπό στοιχεία 222807/Β1/29-12-2016 κοινή υπουρ-
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γική απόφαση δαπάνης σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος, και θα 
αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον 
ΑΛΕ 2120207001 και στον ΑΛΕ 2420989001 του Ειδικού 
Φορέα 1019-501-0000000 προϋπολογισμού 2021 του 
Υ.ΠΑΙ.Θ., όπου έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση. Για 
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη η δαπάνη θα 
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 
1019-201-0000000 του Υ.ΠΑΙ.Θ., που θα εγγραφούν στον 
ΑΛΕ 2120207001 και στον ΑΛΕ 2420989001, αποφασί-
ζουμε:

Η υπό στοιχεία222807/Β1/29-12-2016 κοινή υπουργι-
κή απόφαση «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχο-
λουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό 
Γλωσσομάθειας» (Β’ 4294) τροποποιείται ως εξής:

1) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του διατακτικού αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Καθορίζουμε εφάπαξ για κάθε μία από τις δύο εξε-
ταστικές περιόδους πρόσθετη κατ’ αποκοπήν αμοιβή ή 
κατ’ αποκοπήν αμοιβή για κάθε ημέρα απασχόλησης ή 
κατά εξεταζόμενο υποψήφιο ή κατά έντυπο δοκιμασιών 
και απαντήσεων ή ανά ενότητα εξέτασης/όργανο μέτρη-
σης για τους προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς των 
επιτροπών, τους εισηγητές θεμάτων, τους υπεύθυνους 
επιμόρφωσης και εποπτείας των αξιολογητών προφο-
ρικού και γραπτού λόγου, τους επιμορφωτές, τα μέλη 
της ομάδας υποστήριξης της Κ.Ε.Ε., τους συντονιστές, 
τους βοηθούς συντονιστές, τους επόπτες εξεταστικών 
κέντρων, τους εξεταστές, τους παρατηρητές, τους βαθ-
μολογητές, τους συντονιστές βαθμολογητών, τους επιτη-
ρητές και το κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται 
στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομά-
θειας και γενικά στις διαδικασίες του ν. 2740/1999, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 186), καθώς και της υπ’ αρ. 
14420/ΚΒ/04.02.2008 υπουργικής απόφασης, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει (Β’ 218), ως ακολούθως:».

2) Η περίπτωση (α) της παρ. 1 του διατακτικού αντι-
καθίσταται ως εξής:

«α) 1. Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), εισηγητές 
θεμάτων και περαιτέρω γραμματειακό προσωπικό.
α. 1.i. Πρόεδρος Κ.Ε.Ε. ευρώ 500,00 

εφάπαξ
α. 1.ii. Αντιπρόεδρος Κ.Ε.Ε. ευρώ 400,00 

εφάπαξ
α. 1.iii. Κάθε μέλος Κ.Ε.Ε. ευρώ 400,00 

εφάπαξ

α. 1.iv. Κάθε εισηγητής θεμάτων ευρώ 350,00 
εφάπαξ

α. 1.v. Γραμματέας Κ.Ε.Ε. ευρώ 300,00 
εφάπαξ 

α. 1.vi. Αναπληρωτής γραμματέας ευρώ 300,00 
εφάπαξ 

α. 1.vii. Κάθε μέλος του περαιτέρω 
γραμματειακού προσωπικού

ευρώ 200,00 
εφάπαξ

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το 
έργο της Κ.Ε.Ε. και των εισηγητών θεμάτων που ξεκι-
νά από την πρώτη συνεδρίαση της Κ.Ε.Ε. για την προε-
τοιμασία των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό 
Γλωσσομάθειας και ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή των 
συγκεκριμένων εξετάσεων και την έκδοση και γνωστο-
ποίηση των αποτελεσμάτων.

α) 2. Υπεύθυνοι Επιμόρφωσης και Εποπτείας αξιολο-
γητών προφορικού και γραπτού λόγου - Ομάδα επιμορ-
φωτών

α.2.i. Κάθε Υπεύθυνος/η Επιμόρφωσης και Εποπτείας 
των αξιολογητών προφορικού και γραπτού λόγου ευρώ 
300,00 εφάπαξ, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου

α.2.ii. Ομάδα επιμορφωτών
Επιμορφωτής ευρώ 150,00 εφάπαξ, με την επιφύλαξη 

του επόμενου εδαφίου
Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το 

έργο των Υπεύθυνων Επιμόρφωσης και Εποπτείας των 
αξιολογητών προφορικού και γραπτού λόγου και των 
επιμορφωτών ανά επιμορφωτικό σεμινάριο για την 
αρχική ή συνεχιζόμενη επιμόρφωση επί του συνόλου 
των αξιολογητών κάθε εξεταζόμενης γλώσσας για τις 
ανάγκες της επικαιροποίησης και του εμπλουτισμού του 
Μητρώου των αξιολογητών ανά εξεταζόμενη γλώσσα.

α.2.iii. Στους Υπεύθυνους Επιμόρφωσης και Εποπτείας 
των αξιολογητών προφορικού και γραπτού λόγου και 
στους επιμορφωτές που μετακινούνται εκτός έδρας κα-
ταβάλλονται έξοδα μετακίνησης, δαπάνες διανυκτέρευ-
σης και ημερήσια αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4336/2015.

α) 3. Ομάδα Υποστήριξης Κεντρικής Εξεταστικής Επι-
τροπής

α.3.i. Συγγραφέας ανά εξεταστική περίοδο, ανά εξε-
ταζόμενη γλώσσα, για την εκπόνηση θεμάτων (κειμέ-
νων - δοκιμασιών/δραστηριοτήτων-ερωτημάτων) των 
οργάνων μέτρησης γλωσσομάθειας ανά εξεταζόμενο 
επίπεδο ανά ενότητα εξέτασης/όργανο μέτρησης, κατ’ 
αποκοπήν αποζημίωση:

Συγγραφέας - 
Επίπεδο Α ΕΝΟΤΗΤΑ 1: 300,00 € ΕΝΟΤΗΤΑ 2: 200,00 € ΕΝΟΤΗΤΑ 3: 250,00 € ΕΝΟΤΗΤΑ 4: 400,00 €

Συγγραφέας - 
Επίπεδο Β ΕΝΟΤΗΤΑ 1: 400,00 € ΕΝΟΤΗΤΑ 2: 200,00 € ΕΝΟΤΗΤΑ 3: 400,00 € ΕΝΟΤΗΤΑ 4: 350,00 €

Συγγραφέας - 
Επίπεδο Γ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: 500,00 € ΕΝΟΤΗΤΑ 2: 300,00 € ΕΝΟΤΗΤΑ 3: 450,00 € ΕΝΟΤΗΤΑ 4: 350,00€

α.3.ii. Εμπειρογνώμονας-πειραματιστής ανά εξεταστική περίοδο, ανά εξεταζόμενη γλώσσα, για την πειραματική 

εφαρμογή/αξιολόγηση των οργάνων μέτρησης γλωσσομάθειας ανά εξεταζόμενο επίπεδο και για όλες τις ενότητες/

όργανα μέτρησης, κατ’ αποκοπήν αποζημίωση:
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Εμπειρογνώμονας - πειραματιστής 
Επίπεδο Α  200,00 €

Εμπειρογνώμονας - πειραματιστής 
Επίπεδο Β  250,00 €

Εμπειρογνώμονας - πειραματιστής 
Επίπεδο Γ  300,00 €

α.3.iii. Εκφωνητής ανά εξεταστική περίοδο, ανά εξετα-
ζόμενη γλώσσα για την εκφώνηση προφορικών κειμέ-
νων και οδηγιών εκτέλεσης των δοκιμασιών και παρα-
δειγμάτων των οργάνων μέτρησης γλωσσομάθειας της 
Ενότητας 3, ανά εξεταζόμενο επίπεδο, κατ’ αποκοπήν 
αποζημίωση:

Εκφωνητής - Επίπεδο Α 40,00 €

Εκφωνητής - Επίπεδο Β 35,00 €

Εκφωνητής - Επίπεδο Γ 25,00 €

α.3.iv. Γραφίστας ανά εξεταστική περίοδο, ανά εξετα-
ζόμενη γλώσσα για την εικονογράφηση και γραφιστική 
επεξεργασία όλων των οργάνων μέτρησης γλωσσομά-
θειας, ανά εξεταζόμενο επίπεδο, κατ’ αποκοπήν απο-
ζημίωση:

Γραφίστας - Επίπεδο Α 300,00 €

Γραφίστας - Επίπεδο Β 200,00 €

Γραφίστας - Επίπεδο Γ 200,00 €

α.3.v. Τεχνικός ήχου ανά εξεταστική περίοδο, ανά εξε-
ταζόμενη γλώσσα για την παραγωγή των ηχητικών αρ-
χείων του οργάνου μέτρησης γλωσσομάθειας της Ενότη-
τας 3 δύο (2) ή τριών (3) επιπέδων, ευρώ 400,00 εφάπαξ.

α.3.vi. Στατιστικολόγος ανά εξεταστική περίοδο, για 
όλες τις εξεταζόμενες γλώσσες και για όλα τα εξεταζόμε-
να επίπεδα, για τη στατιστική ανάλυση της επίδοσης των 
υποψηφίων στα ερωτήματα της εξέτασης - item analysis, 
ευρώ 400,00 εφάπαξ.

α.3.vii. Γραμματέας ανά εξεταστική περίοδο, ανά εξε-
ταζόμενη γλώσσα, ευρώ 250,00 εφάπαξ.

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το 
έργο της Ομάδας υποστήριξης της Κ.Ε.Ε. και του Γραμ-
ματέα ανά εξεταζόμενη γλώσσα, καθώς και του στατιστι-
κολόγου για όλες τις εξεταζόμενες γλώσσες, που ξεκινά 
από την πρώτη συνάντηση/συνεδρίαση της ολομέλει-
ας της ομάδας υποστήριξης της Κ.Ε.Ε. ανά εξεταζόμενη 
γλώσσα, με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της Κ.Ε.Ε. για την 
κάθε γλώσσα και τους Εισηγητές Θεμάτων για την προ-
ετοιμασία των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό 
Γλωσσομάθειας και ολοκληρώνεται με την εισήγηση των 
θεμάτων στην Κ.Ε.Ε. προς τελική έγκριση.».

3) Η περίπτωση (γ) της παρ. 1 του διατακτικού αντι-
καθίσταται ως εξής:

«γ) Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων 
συμμετοχής υποψηφίων

(i) Πρόεδρος ευρώ 200,00 εφάπαξ
(ii) Κάθε μέλος ευρώ 150,00 εφάπαξ
(iii) Γραμματέας ευρώ 150,00 εφάπαξ
(iv) Κάθε βοηθός γραμματέας ευρώ 150,00 εφάπαξ».

4) Η περίπτωση (δ) της παρ. 1 του διατακτικού αντι-
καθίσταται ως εξής:

«δ) Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου (Ε.Ε.Κ.)/Ειδικού 
Εξεταστικού Κέντρου (Ε.Ε.Ε.Κ.), περαιτέρω προσωπικό 
αυτών, βοηθητικό και τεχνικό προσωπικό

(i) Πρόεδρος ευρώ 200,00 εφάπαξ
(ii) Γραμματέας ευρώ 150,00 εφάπαξ
(iii) Βοηθός γραμματέας ευρώ 150,00 εφάπαξ
(iv) Κάθε βοηθός γραμματείας ευρώ 100,00 εφάπαξ
(v)  Χειριστής μηχανήματος 

λήψης θεμάτων  ευρώ 150,00 εφάπαξ
(vi)  Κάθε μέλος του βοηθητικού 

και τεχνικού προσωπικού  ευρώ 80,00 εφάπαξ
(vii) Ιατρός (σε Ε.Ε.Ε.Κ.) ευρώ 150,00 εφάπαξ».

5) Στην περίπτωση (στ) της παρ. 1 του διατακτικού 
αντικαθίστανται οι υποπεριπτώσεις i και ii ως εξής:

«(i) Σε αίθουσα όπου εξετάζεται το σύνολο των γρα-
πτών δοκιμασιών ευρώ 30,00.

(ii) Σε αίθουσα όπου εξετάζονται υποψήφιοι στην πα-
ραγωγή προφορικού λόγου ευρώ 30,00.».

6) Στην περίπτωση (η) της παραγράφου 1 του διατα-
κτικού αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο ως εξής:

«η) Ομάδα βαθμολογητών, εξεταστών παραγωγής 
προφορικού λόγου/βοηθών εξέτασης και παρατηρητών 
προφορικής δοκιμασίας».

7) Στην περίπτωση (η) της παρ. 1 του διατακτικού η 
υποπερίπτωση i αντικαθίσταται ως εξής:

«(i) Εξεταστής στη δεξιότητα παραγωγής προφορικού 
λόγου/Βοηθός εξέτασης ευρώ 40,00 ανά ημέρα εξέτα-
σης κατ’ αποκοπήν αποζημίωση και επιπλέον για κάθε 
υποψήφιο που εξετάζει στην ίδια δεξιότητα ή βοηθά στις 
Ενότητες 1, 2 και 3 ευρώ 2,00.».

8) Στην περίπτωση (η) της παρ. 1 του διατακτικού προ-
στίθεται η υποπερίπτωση vi ως εξής:

«(vi) Παρατηρητής της προφορικής δοκιμασίας για την 
ενδεχόμενη συνδρομή στο έργο του αξιολογητή και τη 
συνολική εκτίμηση της διαδικασίας εξέτασης, ανά ημέρα 
εξέτασης κατ’ αποκοπήν αποζημίωση ευρώ 30,00.».

9) Στην περίπτωση (η) της παρ. 1 του διατακτικού αντι-
καθίσταται η υποπερίπτωση iv ως εξής:

«(iv) Στους εξεταστές/βοηθούς εξέτασης και παρα-
τηρητές που μετακινούνται εκτός έδρας καταβάλλο-
νται έξοδα μετακίνησης, δαπάνες διανυκτέρευσης και 
ημερήσια αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4336/2015.».

10) Η περίπτωση (ιβ) της παρ. 1 του διατακτικού κα-
ταργείται.

11) Στην (α) περίπτωση της παρ. 2 του διατακτικού οι 
λέξεις «η-εδάφιο v και ιβ» αντικαθίστανται από τις λέξεις 
«η-εδάφιο v και εδάφιο vi».

12) Στη (γ) περίπτωση της παρ. 2 του διατακτικού αντι-
καθίσταται το εδάφιο (i) ως εξής:

«(i) από τους προέδρους των επιτροπών για τις πε-
ριπτώσεις α.1, α.2.i, β, γ, δ, στ, ζ και η, και από τον/την 
Πρόεδρο της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) 
για την περίπτωση α.2.ii με βάση τα στοιχεία που έχει 
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συγκεντρώσει από τον Υπεύθυνο Επιμόρφωσης και 
Εποπτείας αξιολογητών προφορικού και γραπτού λόγου 
και για την περίπτωση α.3. με βάση τα στοιχεία που έχει 
συγκεντρώσει από τα μέλη της Επιτροπής ως επιστημο-
νικά υπεύθυνους για τη γλώσσα της επιστημονικής τους 
ενασχόλησης.».

Η απόφαση αυτή ισχύει για την εξεταστική περίοδο 
Μαΐου 2021 και για κάθε εξεταστική περίοδο εκάστου 
από τα επόμενα έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 19 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και 
Οικονομικών Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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