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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 56613/ΚΒ
(1)
Παράβολα για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 29Α του ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/85), όπως
προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 Α),
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997
(ΦΕΚ 38 Α/1997).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2740/99
(ΦΕΚ 186).
3. Την αριθμ. 1093246/5486/0016 (ΦΕΚ 1292/Β΄/2000)
απόφαση «Καθορισμός κατηγοριών και κλάσεων των
ειδικών εντύπων παραβόλων» σε ευρώ, κατηγορία «πα−
ράβολο δημοσίου».
4. Το Π.Δ. 187/7−10−2009 (Φ.Ε.Κ. 214) «Διορισμός Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
5. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων αρ. 1120/Η 7−1−2010 (ΦΕΚ 1/Β΄/2010) «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Παι−
δείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Π. Χριστο−
φιλοπούλου και Ι. Πανάρετου».
6. Το Π.Δ. 189 (ΦΕΚ 221 Α΄/5−11−2009) περί καθορισμού
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και
την αριθμ. 2672/2009 (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009) απόφαση
περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικο−
νομικών Φίλιππου Σαχινίδη.
7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
8. Αντικαθιστούμε την αρ. 1553/ΚΒ/5−1−2007 (ΦΕΚ 38
Β΄/2007) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός πα−
ραβόλου» για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης
γνώσης των ξένων γλωσσών του Κρατικού Πιστοποιη−
τικού Γλωσσομάθειας, η οποία τροποποίησε την 40180/
ΚΒ/3−5−2004 (ΦΕΚ 657 Β΄/2004) ΚΥΑ, η δε τελευταία
είχε αντικαταστήσει τις αρ. 15987/ΚΒ/16−2−2003 (ΦΕΚ
191 Β΄/2003) και ΚΒ/46/17−4−2001(ΦΕΚ 703/Β΄/2001) ΚΥΑ,
ως εξής, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τα υπέρ του Δημοσίου καταβαλλόμενα παρά−
βολα για συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης του Κρα−
τικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) ως εξής:
1. α) Σαράντα ευρώ (40,00 €) νια το επίπεδο Α1 «Στοι−
χειώδης γνώση της ξένης γλώσσας».
β) Πενήντα ευρώ (50,00 €) για το επίπεδο Α2 «Βασική
γνώση της ξένης γλώσσας».
γ) Εξήντα ευρώ (60,00 €) σε περίπτωση που τα δύο
επίπεδα Α1 και Α2 εξετάζονται σε κοινό διαβαθμισμένο
test A.
2. α) Εξήντα ευρώ (60,00 €) για το επίπεδο Β1 «Μέτρια
γνώση της ξένης γλώσσας».
β) Εβδομήντα ευρώ (70,00 €) για το επίπεδο Β2 «Καλή
γνώση της ξένης γλώσσας».
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γ) Ογδόντα ευρώ (80,00 €) σε περίπτωση που τα δύο
επίπεδα Β1 και Β2 εξετάζονται σε κοινό διαβαθμισμένο
test Β.
3. α) Ογδόντα ευρώ (80,00 €) για το επίπεδο Γ1 «Πολύ
καλή γνώση της ξένης γλώσσας».
β) Ενενήντα ευρώ (90,00 €) για το επίπεδο Γ2 «Άριστη
γνώση της ξένης γλώσσας».
γ) Εκατό ευρώ (100,00 €) σε περίπτωση που τα δύο
επίπεδα Γ1 και Γ2 εξετάζονται σε κοινό διαβασμισμένο
test Γ.
Τα παραπάνω ποσά θα εισπράττονται από τις Δημό−
σιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) στον ΚΑΕ 3741 με
την ονομασία «Παράβολα από κάθε αιτία».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και θα ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Αθήνα, 18 Μαΐου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠOYΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. 2109
(2)
Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμ−
ματείας Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
H YΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου Πέμπτου (Μεταβατικές διατάξεις) παρ. 4
του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) «Σύστημα επιλογής προϊ−
σταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξι−
οκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλο−
γής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις».
β) των άρθρων 159 − 162 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοι−
κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄
26), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του
Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμέ−
νων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρα−
τικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής
Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις», για όσα
θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ως άνω διατάξεις.
γ) του Π.Δ. 274/89 «Οργάνωση των Υπηρεσιών της
Γ.Γ.Ν. Γενιάς» (ΦΕΚ 130/Α/89).
δ) το Π.Δ. 187/07−10−2009) «Διορισμός Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214/07−10−2009).
ε) της παραγράφου Β4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990
(ΦΕΚ 81 Α΄).
στ) της αριθμ. 9552/22−12−2008 απόφαση σύστασης
του υπηρεσιακού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς. (ΦΕΚ 2675/31−12−2008/τ.Β΄).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού γιατί, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 7
του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) τα Υπηρεσιακά Συμβούλια
λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας
των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται
από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται
καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους,
αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για όλο το
προσωπικό της Γ.Γ.Ν.Γ ως εξής:
α) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α΄ από
αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο
Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύ−
ουν στο Νομό αυτό. Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά
μέλη θα είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά, εφόσον
υπάρχει κι έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις.
β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με
βαθμό Α΄ με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι αναδεί−
χθηκαν από τις εκλογές για να αποτελέσουν μέλη των
από 1−1−2009 υφιστάμενων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
2. Τα υπό στοιχεία α΄ τακτικά μέλη της παρ. 1 λαμ−
βάνονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν
τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊ−
σταμένου Διεύθυνσης. Εάν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι
με τις προϋποθέσεις αυτές ο αριθμός συμπληρώνεται
από υπαλλήλους με τον περισσότερο χρόνο άσκησης
καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος με την προϋπό−
θεση να ανήκουν σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι
προβλέπεται ότι μπορεί να προΐστανται Διεύθυνσης.
3. Τα υπό στοιχεία α΄ τακτικά μέλη του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση της Υπουργού Παι−
δείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και το−
ποθετούνται ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης μέχρι την
επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων από τα Σ.Ε.Π.
με τις διατάξεις του Ν. 3839/2010 και πάντως όχι πέραν
του ενός (1) έτους από την τοποθέτησή τους.
4. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο που συγκροτείται με την
παρούσα, λειτουργεί με ελλιπή σύνθεση, χωρίς αναπλη−
ρωματικά μέλη μέχρι την επιλογή Προϊσταμένων Διευ−
θύνσεων, οπότε ορίζονται με συμπληρωματική απόφαση
και τα αναπληρωματικά μέλη.
5. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς δικαί−
ωμα ψήφου, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Διοικητικού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, με
αναπληρωτή του Προϊστάμενο Τμήματος που χειρίζεται
θέματα προσωπικού της ως άνω Διεύθυνσης.
6. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται
υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β΄, με αναπληρωτή του
υπάλληλο του ιδίου βαθμού της οικείας υπηρεσίας.
7. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
που συγκροτείται με την παρούσα λήγει, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του
Ν. 3839/2010, με τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και των Υπη−
ρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 158
και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο
δεύτερο του Ν. 3839/2010.
8. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων με−
τέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαΐου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

