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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 1696 

  16 Μαΐου 2012 

 
 

Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις : 

1. 2/55604/0022/10-8-2012 ΚΥΑ-ΦΕΚ 2401/Β/29-8-2012 

 

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/30147/0022/10-5-2012 

Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων 

στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 «Περί παρο-

χής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οι-

κονομικής αναπτύξεως της χώρας» (Φ.Ε.Κ. 232/Α/1978), 

όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2129/1993 

(ΦΕΚ 57/Α/1993). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του ΠΔ 63/2005 Κωδικοποίη-

ση των διατάξεων για την «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 

Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α). 

3. Τις διατάξεις του αρ. 22 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου 

Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/1995), όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 22 του ν. 3871 (ΦΕΚ 141/Α). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακι-

νούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρατείας και άλ-

λες διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α/1999), όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιο-

δοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργα-

σιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο-

πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-

2015» (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011). 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2740/1999 «Κρατικό Πι-

στοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

186/Α/1999), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 

το άρθρο 13, παρ. 19 (ζ), (η) του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 

141/Α/2003). 

7. Την υπ αριθμ. 14420/ΚΒ/04.02.2008 κοινή υπουργική α-

πόφαση «Εξετάσεις - Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση 

του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» (ΦΕΚ 

218/Β/12-2-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. 8. Την υπ αριθμ. 12602/6-2-2012 «Προκήρυξη διεξαγωγής 

εξετάσεων περιόδου Μαΐου 2012, για την πιστοποίηση της 

γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιτα-

λικής, Ισπανικής και Τουρκικής για τα επίπεδα: 

α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε 

ενιαίο διαβαθμισμένο test, στις γλώσσες Αγγλική, Γαλ-

λική, Γερμανική και Ιταλική. 

β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαίο δια-

βαθμισμένο test στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμα-

νική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική. 

γ) Π «Πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, 

Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική. 

9. Την υπ αριθμ. 46229/ΚΒ/25-4-2012 «Προκήρυξη διεξαγω-

γής εξετάσεων περιόδου Μαΐου 2012, για την πιστοποίηση 

της γνώσης των Γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Ιταλικής, Ι-

σπανικής και Τουρκικής για τα επίπεδα: 

α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε 

ενιαίο διαβαθμισμένο test, στις γλώσσες Αγγλική, Γαλ-

λική, Γερμανική και Ιταλική. 

β) Β (Β1 «μέτρια γνώση» Β2 «καλή γνώση») σε ενιαίο δια-

βαθμισμένο test στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμα-

νική, Ιταλική και Τούρκικη. 

γ) Π «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, 

Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική. 

10. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται α) δα-

πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 

1.141.300,00 Ε περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 

θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον 

ΚΑΕ 0515 του ειδικού φορέα 19- 110 προϋπολογισμού 

2012 του ΥΠΔΒΜΘ, όπου έχει προβλεφθεί η σχετική πί-

στωση. 
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Για τα επόμενα πέντε (5) έτη και για κάθε έτος, η δαπάνη 

θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογι-

σμού του ειδικού φορέα 19-110 της ΚΥ του ΥΠΔΒΜΘ που 

θα εγγραφούν στον ΚΑΕ 0515, αποφασίζουμε: 

 

Αποζημιώσεις συμμετεχόντων στις εξετάσεις για το 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. 

1. Καθορίζουμε εφάπαξ για κάθε μία από τις δύο εξεταστικές 

περιόδους πρόσθετη κατ’ αποκοπήν αμοιβή ή κατ’ αποκο-

πήν αμοιβή για κάθε ημέρα απασχόλησης ή κατά εξεταζό-

μενο υποψήφιο ή κατά έντυπο δοκιμασιών και απαντήσε-

ων για τους προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς των επι-

τροπών, τους εισηγητές θεμάτων, τους συντονιστές, τους 

βοηθούς συντονιστές, τους επόπτες εξεταστικών κέντρων, 

τους εξεταστές, τους βαθμολογητές, τους συντονιστές 

βαθμολογητών, τους επιτηρητές και το κάθε είδους προ-

σωπικό που απασχολείται στις εξετάσεις για το Κρατικό 

Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και γενικά τις διαδικασίες 

του Ν. 2740/1999, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3149/ 

2003 και της αριθ. 14420/ΚΒ/4-2-2008 υπουργικής απόφα-

σης (ΦΕΚ 218/Β/12-2-2008), ως ακολούθως: 

α) Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή (ΚΕΕ), εισηγητές θεμά-

των και περαιτέρω γραμματειακό προσωπικό. 

(i) Πρόεδρος ΚΕΕ ευρώ 400,00 

(ii) Αντιπρόεδρος ΚΕΕ ευρώ 300,00 

(iii) Κάθε μέλος ΚΕΕ ευρώ 300,00 

(iv) Κάθε εισηγητής θεμάτων ευρώ 200,00 

(v) Γραμματέας ΚΕΕ ευρώ 300,00 

(vi) Αναπληρωτής γραμματέας ευρώ 300,00 

(vii) Κάθε μέλος του περαιτέρω γραμματειακού προσω-

πικού για τη διοικητική υποστήριξη της ΚΕΕ ευρώ 

150,00 

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο 

της ΚΕΕ και των εισηγητών θεμάτων που ξεκινά από την 

πρώτη συνεδρίαση της ΚΕΕ για την προετοιμασία των 

εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομά-

θειας και ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή των συγκε-

κριμένων εξετάσεων και την έκδοση και γνωστοποίηση 

των αποτελεσμάτων. 

β) Επιτροπή οργάνωσης εξετάσεων και περαιτέρω προ-

σωπικό της 

(i) Πρόεδρος ευρώ 200,00 

(ii) Κάθε μέλος ευρώ 150,00 

(iii) Γραμματέας ευρώ 150,00 

(iv) Κάθε μέλος του περαιτέρω προσωπικού για την υ-

ποστήριξη του έργου της επιτροπής οργάνωσης εξε-

τάσεων, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δε-

καπέντε (15) ημέρες ευρώ 12,00 

γ) Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών 

(i) Πρόεδρος ευρώ 200,00 

(ii) Κάθε μέλος ευρώ 150,00 

(iii) Κάθε βοηθός γραμματέας ευρώ 150,00 

(iv) Χειριστής ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων  

ευρώ 150,00 

δ) Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου (Ε.Ε.Κ.), περαιτέρω 

προσωπικό της, βοηθητικό και τεχνικό προσωπικό. 

(i) Πρόεδρος ευρώ 200,00 

(ii) Γραμματέας ευρώ 150,00 

(iii) Βοηθός γραμματέας ευρώ 150,00 

«(iv) Κάθε βοηθός γραμματείας ευρώ 100,00». 

(ν) Κάθε χειριστής μηχανήματος λήψης των θεμάτων 

ευρώ 150,00». 

«(vi) Κάθε μέλος του βοηθητικού και τεχνικού προσωπι-

κού ευρώ 80,00» 
(1)

 

ε) Συντονιστές − βοηθοί συντονιστές − επόπτες εξεταστι-

κών κέντρων 

(i) Κάθε συντονιστής  ευρώ 200,00 

(ii) Κάθε βοηθός συντονιστής  ευρώ 150,00 

(iii) Κάθε επόπτης  ευρώ 150,00 

στ) Ομάδα επιτηρητών 

Για κάθε επιτηρητή αποζημίωση για κάθε ημέρα επι-

τήρησης  

(i) σε αίθουσα όπου εξετάζεται το σύνολο των γρα-

πτών δοκιμασιών ευρώ 15,00 

(ii) σε αίθουσα όπου εξετάζονται υποψήφιοι στην 

παραγωγή προφορικού λόγου ευρώ 15,00 

ζ) Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου, βοηθοί γραμματείας, 

συντονιστές βαθμολογητών, εκπαιδευτικό, διοικητικό 

και βοηθητικό προσωπικό 

(i) Πρόεδρος ευρώ 300,00 

(ii) Αντιπρόεδρος ευρώ 250,00 

(iii) Μέλος ευρώ 250,00 

(iv) Γραμματέας ευρώ 250,00 

(v) Αναπληρωτής γραμματέας ευρώ 250,00 

(vi) Βοηθός γραμματείας ευρώ 250,00 

(vii) Κάθε συντονιστής βαθμολογητών ευρώ 200,00 

                                                   
(1) Οι εντός «» υποπεριπτώσεις iv, v και vi προστέθηκαν με την 

2/55604/0022/10-8-2012 ΚΥΑ-ΦΕΚ 2401/Β/29-8-2012 
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(viii) Κάθε μέλος του εκπαιδευτικού, διοικητικού και 

βοηθητικού προσωπικού, για κάθε ημέρα απασχόλη-

σης και μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες ευρώ 12,00 

η) Ομάδα βαθμολογητών και εξεταστών παραγωγής 

προφορικού λόγου. 

(i) Εξεταστής στη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λό-

γου ευρώ 45,00 κατ’ αποκοπήν αποζημίωση και ε-

πιπλέον για κάθε υποψήφιο που εξετάζει στην ίδια 

δεξιότητα ευρώ 2,00 

(ii) Βαθμολογητής για κάθε έντυπο παραγωγής γραπτού 

λόγου  ευρώ 1,50 που βαθμολογεί  

(iii) Βαθμολογητής για κάθε έντυπο απαντήσεων στις 

δεξιότητες ευρώ 0,43 κατανόησης γραπτού λόγου 

ή κατανόησης προφορικού λόγου 

(iv) Στους εξεταστές που μετακινούνται εκτός έδρας κα-

ταβάλλονται έξοδα μετακίνησης, δαπάνες διανυ-

κτέρευσης και ημερήσια αποζημίωση. 

(v) Στους εξεταστές που μετακινούνται εκτός έδρας, σε 

περισσότερες από μία πόλεις διαφορετικού νομού 

την ίδια εξεταστική περίοδο, καθώς και στους εξε-

ταστές που μετακινούνται εκτός έδρας σε νησί με 

μέγιστο αριθμό εξεταζόμενων στην αντίστοιχη 

γλώσσα δεκαπέντε (15) άτομα καταβάλλεται επι-

πλέον κατ’ αποκοπή αποζημίωση ευρώ 25,00 

θ) Ομάδα χειρισμού μηχανημάτων Vertical Blanking 

Interval (V.B.I.) ή τηλεομοιοτυπίας για τη μετάδοση 

των θεμάτων, Ομάδα συνδέσμων μεταξύ Ε.Ε.Κ. και 

Κ.Ε.Ε. στο ΥΠΔΒΜΘ. 

Κάθε χειριστής μηχανημάτων VBI ή τηλεομοιοτυπίας 

ευρώ 250,00 

Κάθε σύνδεσμος ευρώ 250,00 

ι) Ομάδα χειρισμού μηχανημάτων ηλεκτρονικής αναγνώ-

ρισης (Optical Mark Reader) 

Κάθε μέλος ομάδας χειρισμού μηχανήματος ηλεκτρονι-

κής αναγνώρισης (OMR) για κάθε ημέρα απασχόλησης 

και μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες ευρώ 15,00 

ια) Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων και περαιτέρω 

προσωπικό της 

(i) Πρόεδρος ευρώ 200,00 

(ii) Κάθε μέλος ευρώ 150,00 

(iii) Γραμματέας ευρώ 150,00 

(iv) Κάθε μέλος του περαιτέρω προσωπικού για την υ-

λοποίηση του έργου της επιτροπής έκδοσης αποτε-

λεσμάτων, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 

δεκαπέντε (15) ημέρες ευρώ 12,00 

ιβ) Επιτροπή εξέτασης ατόμων με ειδικές δεξιότητες 

(i) Πρόεδρος ευρώ 200,00 

(ii) Κάθε μέλος ευρώ 150,00 

(iii) Γραμματέας ευρώ 150,00 

(iv) Ιατρός ευρώ 150,00 

2. α) Η καταβολή των αποζημιώσεων της παραγράφου 1 στις 

περιπτώσεις γ, δ, ε, στ, ζ−εδάφιο viii για το Βαθμολογικό 

Κέντρο Θεσσαλονίκης, η−εδάφιο i και εδάφια ii και iii 

για τους βαθμολογητές που απασχολούνται στο Βαθμο-

λογικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, η− εδάφιο v και ιβ, γίνεται 

με τακτικό χρηματικό ένταλμα σε βάρος των πιστώσεων 

του ειδικού φορέα 182 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

του προϋπολογισμού των περιφερειακών υπηρεσιών 

του ΥΠΔΒΜΘ, με βάση καταστάσεις εκκαθάρισης της Δι-

εύθυνσης ή του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης όπου έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους για τη δι-

ενέργεια των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό 

Γλωσσομάθειας. 

β) Για τις λοιπές περιπτώσεις α, β, ζ−εδάφια i, ii, iii, iv, v, vi, 

vii, viii για το Βαθμολογικό Κέντρο Αθήνας, η− εδάφια ii 

και iii για τους βαθμολογητές που απασχολούνται στο 

Βαθμολογικό Κέντρο Αθήνας, η−εδάφιο iv, καθώς και 

για τις περιπτώσεις θ, ι και ια, η καταβολή των αποζη-

μιώσεων γίνεται με τακτικό χρηματικό ένταλμα με βάση 

καταστάσεις εκκαθάρισης της Διεύθυνσης Πιστοποίησης 

της Γνώσης Ξένων Γλωσσών της ΚΥ του ΥΠΔΒΜΘ. 

γ) Οι καταστάσεις δαπανών συντάσσονται με βάση βεβαι-

ώσεις για το είδος και το πλήθος των υπηρεσιών που 

προσέφεραν οι απασχολούμενοι οι οποίες εκδίδονται:  

(i) από τους προέδρους των επιτροπών για τις περιπτώ-

σεις α, β, γ, δ, στ, ζ, η, ι και ιβ. 

(ii) από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης 

για την περίπτωση ε, 

(iii) από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της 

Γνώσης Ξένων Γλωσσών για τις περιπτώσεις θ, ι και 

ια. 

3. Η απόφαση αυτή ισχύει για τις εξεταστικές περιόδους Μα-

ΐου 2012 και Νοεμβρίου 2012 και για κάθε εξεταστική πε-

ρίοδο των ίδιων μηνών εκάστου από τα επόμενα πέντε (5) 

έτη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ-

νήσεως.  

Αθήνα, 10 Μαΐου 2012 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 


