
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Φ.251/75691/Α5 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 221893/Β1/2016 

κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορι-

σμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις 

πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), 

και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και γενι-

κά των ασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετά-

σεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασι-

ών 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 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων 
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομι-
κών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δι-
καίου (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 με τις διατάξεις του άρ-
θρου 52 του ν. 4369/2016,

2. Τον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως 
τροποποιήθηκε.

3. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινή-
τρων διά την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομι-
κής αναπτύξεως της Χώρας» (Α’ 232), όπως συμπληρώθη-
κε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 «Αύξηση συντάξεων 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 57).

4. Την υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/2020 υπουργική 
απόφαση «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 τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) 
και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019(Α’ 167)» (Β’ 643), 
όπως τροποποιήθηκε.

5. Την υπό στοιχεία Φ.151/20049/Β6/2007 υπουργική 
απόφαση «Πρόσβαση στην Τριτ/θμια Εκπ/ση αποφοίτων 
δευτεροβάθμιας εκπ/σης που υπάγονται στις ειδικές κα-
τηγορίες ...» (Β’ 272), όπως τροποποιήθηκε.

6. Την υπό στοιχεία Φ.151/24463/Β6/2009 κοινή 
υπουργική απόφαση «Σύσταση ατομικών και συλλογι-
κών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων 
απολυτηρίου Ημερ. και Εσπερ. ΕΠΑ.Λ.» (Β’ 422) όπως 
τροποποιήθηκε.

7. Την υπό στοιχεία  Φ.251/22806/Α5/2021 υπουργική 
απόφαση «Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), καθώς και αυτών που 
πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των 
άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για 
γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για 
εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β’ 897), όπως 
τροποποιήθηκε.

8. Την υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 
(Β΄ 1904 και Β΄ 1940) υπουργική απόφαση «Πρόσβαση 
αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά 
θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων ... και εφεξής», 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.153/40138/
Α5/23.03.2020 υπουργική απόφαση (Β΄ 1106 και Β΄ 1501).

9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181).

10. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρή-
θηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της περ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, Οργάνωση, λειτουρ-
γία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

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

13. Την υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλα-
κάκη» (Β’ 4805).

14. Την υπό στοιχεία 221893/Β1/2016 κοινή υπουργι-
κή απόφαση με θέμα: «Καθορισμός αποζημίωσης των 
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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), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
95206/Β1/7-6-2017 (Β’ 1995) κοινή υπουργική απόφαση 
καθώς και την υπό στοιχεία Φ.251/71246/Α5/10-6-2020 
(Β’ 2253) κοινή υπουργική απόφαση.

15. Το γεγονός ότι η διοργάνωση και διενέργεια των 
πανελληνίων εξετάσεων, καθώς και η έκδοση των απο-
τελεσμάτων καλύπτει το διάστημα όλου του έτους, κατά 
τη διάρκεια του οποίου πολλές επιτροπές απασχολούνται 
τουλάχιστον επί τρίμηνο, ανάλογα με το αντικείμενό τους.

16. Τις υπό στοιχεία Φ.1/Γ/232/42653/Β1/14-4-2021 και 
Φ.1/Γ/350/65166/Β1/4-6-2021 Εισηγήσεις της ΓΔΟΥ του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

17. Με την παρούσα απόφαση προκαλείται επιπλέον 
δαπάνη ποσού ύψους 52.304,00 ευρώ περίπου σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, 
και για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη που θα 
αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται 
στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 221893/Β1/2016 
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αποζημίωσης 
των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενι-
κών 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), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ, 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙ-
ΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ:

1. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 16 αντίστοιχα, ως 
εξής:

«16. Επιτροπές εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία 
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Γενικών Λυκείων, 
ΕΠΑ.Λ. και Ειδικών Κατηγοριών [άρθρο 3 της υπό στοι-
χεία Φ.251/22806/Α5/2021 (Β’ 897) υπουργικής απόφα-
σης, παρ. 4 του άρθρου 3 και άρθρο 5 της υπό στοιχεία 
Φ.151/24463/Β6/2009 (Β’ 422) κοινής υπουργικής από-
φασης, όπως τροποποιήθηκε, καθώς και παρ. 8 του άρ-

θρου 13 της υπό στοιχεία Φ.151/20049/Β6/2007 (Β’ 272) 
υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε].

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

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

γ) Γραμματέας, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 
11 ημέρες για τα ΕΠΑ.Λ., 10 ημέρες για τα Γενικά Λύκεια, 
και 5 ημέρες για τις Ειδικές Κατηγορίες: 21,00 €

δ) Ιατρός (του δημοσίου ή ιδιώτης) ή νοσηλευτής του 
δημοσίου, για κάθε ημέρα εξέτασης: 26,70 €

ε) 1. Βοηθοί γραμματείς για την υποβοήθηση της 
επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 10 
ημέρες για τα Γενικά Λύκεια και 5 ημέρες για τις Ειδικές 
Κατηγορίες: 16,00 €

2. Επικουρικό Προσωπικό για την υποβοήθηση της 
επιτροπής των ΕΠΑ.Λ. για κάθε ημέρα απασχόλησης και 
μέχρι 11 ημέρες: 16,00 €

3. Βοηθητικό Προσωπικό (επιστάτες - καθαρίστριες) 
για την υποβοήθηση της επιτροπής των ΕΠΑ.Λ., των ΓΕΛ 
και των ειδικών κατηγοριών για κάθε ημέρα απασχόλη-
σης και μέχρι 11 ημέρες για τα ΕΠΑΛ, μέχρι 7 ημέρες 
για τα ΓΕΛ και μέχρι 7 ημέρες για τις ειδικές κατηγορίες: 
16,00 €

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

κάθε ημέρα εξέτασης: 26,70 €
η) Χειριστής συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης 

θεμάτων: 344,00 €»
2. Στην παράγραφο 17 προσθέτουμε εδάφιο «ζ» ως 

εξής:
«ζ. Χειριστής συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης 

θεμάτων: 344,00 €»
3. Στην παράγραφο 21 αντικαθιστούμε το πρώτο εδά-

φιο ως εξής:
«21. Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης και Λειτουργίας 

του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης (ΣΑΜ) θεμάτων 
εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου του Υ.ΠΑΙ.Θ.»

4. Στην παράγραφο 21 αντικαθιστούμε την περίπτωση 
«δ» ως εξής:

«δ) Επικουρία: 200,00 € ανά άτομο.»
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 25 Ιουνίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας
Οικονομικών και Θρησκευμάτων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02027592806210002*


		2021-06-29T01:37:31+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




