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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της με αριθμ. 2/33374/0022/27−4−2012
κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και
της Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1393 Β/27.4.2012) «Καθορι−
σμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις
γραπτές απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης
των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, της Δ΄ τάξης
των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, των Ημερήσιων
και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και γενικά των ασχολου−
μένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών
κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των
εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με
τις διατάξεις του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 τ.Α΄), του
Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 τ. Α΄) και του Ν. 3748/2009
(ΦΕΚ 29 τ. Α΄).»..................................................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/42748/0022
(1)
Τροποποίηση της με αριθμ. 2/33374/0022/27−4−2012 κοι−
νής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και της
Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων (ΦΕΚ 1393 Β/27.4.2012) «Καθορισμός απο−
ζημίωσης των απασχολουμένων στις γραπτές απο−
λυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης των Ημερήσιων
Γενικών Λυκείων, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Γε−
νικών Λυκείων, των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.
Λ. και γενικά των ασχολουμένων με τις εισιτήριες
εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικα−
σιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση με τις διατάξεις του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ
188 τ.Α΄), του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 τ. Α΄) και του
Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 τ. Α΄).».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α΄),
1.2. του άρθρου 20, της παρ. 3 του άρθρου 21 και της
παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί δημόσιου
Λογιστικού, ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις (ΦΕΚ 247 τ. Α΄/1995)», όπως αντικαταστάθηκαν
και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των αντίστοιχων
άρθρων του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 τ. Α΄) και τις διατάξεις

της παραγράφου 12 του άρθρου 4 του Ν. 4038/2012
(ΦΕΚ 14 τ. Α΄),
1.3. του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 τ. Α΄),
όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2129/1993
(ΦΕΚ 57 τ. Α΄),
1.4. της παρ. 1 του άρθρου 53 του Ν. 2721/1999 (ΦΕΚ
112 τ. Α΄/1999) «Τροποποίηση και αντικατάσταση .…… του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις»,
1.5. της παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226 τ. Α΄/2011),
1.6. του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 τ. Α΄)
«Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τρι−
τοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
έργου και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με
τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2011 (ΦΕΚ 90
τ. Α΄), την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ
24 τ. Α΄) και των περιπτ. α΄ και β΄ της παραγράφου 14
του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 τ. Α΄),
1.7. του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) «Ρύθ−
μιση θεμάτων του πανεπιστημιακού .… τομέα και άλλες
διατάξεις»,
1.8. του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 τ. Α΄) «Πρόσβαση στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου
Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις»,
1.9. των παραγρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 25 του Ν. 4058/
2012 (ΦΕΚ 63 τ. Α΄),
1.10. του άρθρου 32 του Ν. 4027/2011 «Ελληνόγλωσση
εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
233 τ. Α΄),
1.11. του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 194 τ. Α΄),
1.12. του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65 τ. Α΄) «Αξιολόγηση των
μαθητών του Ενιαίου Λυκείου», όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των Π.Δ. 12/2009 (ΦΕΚ
22 τ. Α΄), Π.Δ. 21/2011 (ΦΕΚ 72 τ. Α΄), Π.Δ. 41/2011 (ΦΕΚ 107
τ. Α΄) και ισχύει κάθε φορά,
1.13. του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81 τ. Α΄) «Φοίτηση και αξι−
ολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου
(ΕΠΑ.Λ.),
1.14 του Π.Δ. 51/2008 (ΦΕΚ 82 τ. Α΄) «Φοίτηση και αξι−
ολόγηση των μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών
(ΕΠΑ.Σ.),
1.15. του Π.Δ. 71/2012 (ΦΕΚ 124 τ. Α΄) «Διορισμός Υπουργών»,
2. την αριθμ. 2/37345/00004/2010 (ΦΕΚ 784 τ. Β΄) κοινή
υπουργική απόφαση «Απογραφή προσωπικού του δημο−
σίου, των Ν.Π.Δ.Δ. α΄ και β΄ βαθμού και σύσταση Ενιαίας
Αρχής Πληρωμής».
3. την αριθμ. Φ.253/143554/Β6/2010 (ΦΕΚ 1794 τ. Β΄)
«Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση… πασχόντων
από σοβαρές ασθένειες κ.λπ.».
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4. την αριθμ. 84172/ΙΒ/2010 (ΦΕΚ 1180 τ. Β΄) απόφαση
«Καθορισμός των ειδικότερων αρμοδιοτήτων των Προϊ−
σταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και
υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των
συλλόγων διδασκόντων».
5. την αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 (ΦΕΚ 422 τ. Β΄) κοινή
υπουργική απόφαση «Σύσταση ατομικών και συλλογι−
κών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων
απολυτηρίου Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.» όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.151/39470/Β6/2010 (ΦΕΚ
529 τ. Β΄) όμοια.
6. την αριθμ. Φ.253/155439/Β6/2009 (ΦΕΚ 2544 τ. Β΄)
Υπουργική απόφαση «Εξέταση μαθητών με αναπηρία
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».
7. την αριθμ. Φ.253/27456/Β6/2009 (ΦΕΚ 493 τ. Β΄)
Υπουργική απόφαση «Πρόσβαση των κατόχων απολυτη−
ρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Ομάδας Β΄ στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».
8. την αριθμ. Φ.151/31559/Β6/2009 (ΦΕΚ 544 τ. Β΄) κοι−
νή υπουργική απόφαση «Σύσταση επιτροπής επιλογής
αθλητών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».
9. την αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272 τ. Β΄) υπουρ−
γική απόφαση «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγο−
νται στις ειδικές κατηγορίες…..» όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Φ.151/34623/Β6/2009
(ΦΕΚ 636 τ. Β΄) όμοια και την αριθμ. Φ.151/64998/Β6/2011
(ΦΕΚ 1307 τ. Β΄).
10. την αριθμ. Φ.253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391 τ. Β΄)
Υπουργική απόφαση «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου
Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην Τριτοβάθ−
μια Εκπαίδευση» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθη−
κε με την αριθμ. Φ253/67430/Β6/2011(ΦΕΚ 1307 τ. Β΄).
11. την αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 τ. Β΄)
Υπουργική απόφαση «Ορισμός των τμημάτων και των
σχολών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέ−
ρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Σχολών
Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας καθώς και αυτών
του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εισαγωγή στα οποία
απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δο−
κιμασίες…..», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
την αριθμ. Φ.253/27465/Β6/2009 (ΦΕΚ 493 τ. Β΄) όμοια,
12. το γεγονός ότι η διοργάνωση και διενέργεια των
πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς και η έκδοση των απο−
τελεσμάτων καλύπτει το διάστημα όλου του έτους, κατά
τη διάρκεια του οποίου πολλές επιτροπές απασχολού−
νται τουλάχιστον επί τρίμηνο και κυρίως τους μήνες
Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, ανάλογα με το αντικείμενό τους,
13. την πρόβλεψη ότι με την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2012 συνολικού ποσού 4.100.000,00 €,
περίπου, η οποία αντιμετωπίζεται από τις εγγεγραμ−
μένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΚΑΕ
0512 Ειδικού Φορέα 19 – 170 ποσό 2.800.000 €, ΚΑΕ 0563
Ειδικού Φορέα 19 – 170 ποσό 1.300.000 € και ότι για κάθε
επόμενο έτος θα προκαλείται ισόποση δαπάνη η οποία
θα αντιμετωπίζεται από πιστώσεις που θα εγγράφονται
στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη με αριθμό 2/33374/0022/27−4−2012
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και της Υφυ−
πουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των (ΦΕΚ 1393 Β/27.4.2012) ως εξής:
α) Μετά το τέλος του Κεφαλαίου Β΄ προστίθεται Κε−
φάλαιο Γ΄ ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
1. Η αποζημίωση όσων συμμετέχουν, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ και των παραγράφων 4, 5, 6
και 7 του Κεφαλαίου Β΄, στις απολυτήριες εξετάσεις της
Γ΄ τάξης των ημερήσιων Γενικών Λυκείων και της Δ΄ τά−
ξης των εσπερινών Γενικών Λυκείων, στις πανελλαδικές
εξετάσεις των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. καθώς
και στις αντίστοιχες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών
για την εισαγωγή των τελειόφοιτων ή αποφοίτων της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολές και τμήματα
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και απασχολούνται Σάβ−
βατα ή Κυριακές ή, εφόσον πρόκειται για εκπαιδευτικούς
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εργάσιμες ημέρες
μετά την 30η Ιουνίου και με παράλληλη μη χρήση τους
ως ημερών θερινής άδειας, προσαυξάνεται, για κάθε
ημέρα εργασίας, ως εξής:
Α) Μέλη Δ.Ε.Π., Α.Ε.Ι. ή Ε.Π., Τ.Ε.Ι. κατά 50 ευρώ.
Β) Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, Διευθυντές
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι, ια−
τροί, νομικοί σύμβουλοι ή άλλοι εκπρόσωποι της νομικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων κατά 43 ευρώ.
Γ) Εκπαιδευτικοί της δημόσιας και ιδιωτικής δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης, μόνιμοι και με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικοί υπάλληλοι της Κε−
ντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουρ−
γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
και τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό του Δημοσίου ή
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανεξάρτητα από
την έννομη σχέση με την οποία συνδέονται μ’ αυτό,
εφόσον έχουν βαθμό:
α) Α΄ και Β΄ κατά 35 ευρώ,
β) Γ΄ και Δ΄ κατά 30 ευρώ και
γ) Ε΄ και ΣΤ΄ κατά 25 ευρώ.
Δ) Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου
κατά 20 €.
2. Οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας και ιδιωτικής δευτε−
ροβάθμιας εκπαίδευσης που, κατά το χρόνο συμμετοχής
τους στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης των ημε−
ρήσιων Γενικών Λυκείων και της Δ΄ τάξης των εσπερινών
Γενικών Λυκείων, στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημε−
ρήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. καθώς και στις αντίστοιχες
εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών για την εισαγωγή
των τελειόφοιτων ή αποφοίτων της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, υπηρετούν ως αποσπασμένοι στην Κεντρι−
κή ή στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες της πρωτοβάθ−
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή σε
άλλες Υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν
δικαιούνται την προσαύξηση, που προβλέπεται στην
παράγραφο 1, λόγω απασχόλησης σε εργάσιμες ημέρες
μετά το πέρας του διδακτικού έτους.
β) Το Κεφάλαιο Γ΄ μετατρέπεται σε Κεφάλαιο Δ΄ και
τροποποιείται ως εξής:
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«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
1. Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στα Κεφάλαια
Α΄, Β΄ και Γ΄ καταβάλλονται στους δικαιούχους μετά το
πέρας των εξετάσεων ή εργασιών με έκδοση τακτικών
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής ή ενταλμάτων προ−
πληρωμής (Χ.Ε.Π.) και σε βάρος των εξής πιστώσεων:
α) για όσους εμπίπτουν στις περιπτώσεις 1 – 5 του Κε−
φαλαίου Α΄ και σε όλες τις περιπτώσεις του Κεφαλαίου
Β΄, του ΚΑΕ 0515 του Ειδικού Φορέα 19 – 170 «Εισιτήριες
εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση»,
β) για όσους εμπίπτουν στις υπόλοιπες περιπτώσεις
του Κεφαλαίου Α΄, του προϋπολογισμού των περιφε−
ρειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων και του ΚΑΕ 0515 του Ειδι−
κού Φορέα 182 «Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»,
γ) για τις δαπάνες που προβλέπονται στην πρώτη
περίπτωση του Κεφαλαίου Γ΄ και αφορούν απασχόληση
Σάββατα και Κυριακές στις Επιτροπές των περιπτώσεων
1 – 5 του κεφαλαίου Α΄ και των περιπτώσεων 4, 5, 6 και
7 του κεφαλαίου Β΄, του ΚΑΕ 0512 του Ειδικού Φορέα
19 – 170 «Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκ−
παίδευση»,
δ) για τις δαπάνες που προβλέπονται στην πρώτη
περίπτωση του Κεφαλαίου Γ΄ και αφορούν απασχό−
ληση Σάββατα και Κυριακές στις Επιτροπές των περι−
πτώσεων 6 – 20 του κεφαλαίου Α΄, του ΚΑΕ 0512 του
Ειδικού Φορέα 182 «Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» και
πραγματοποιούνται από τους εκκαθαριστές των τα−
κτικών αποδοχών,
ε) για τις δαπάνες που προβλέπονται στη πρώτη πε−
ρίπτωση του Κεφαλαίου Γ΄ και αφορούν απασχόληση
εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετά
το πέρας του διδακτικού έτους στις Επιτροπές 6 – 20
του κεφαλαίου Α΄, του ΚΑΕ 0563 του Ειδικού Φορέα 182
«Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» και πραγματοποιούνται
από τους εκκαθαριστές των τακτικών αποδοχών.
στ) για τις δαπάνες που προβλέπονται στην τρίτη
περίπτωση του Κεφαλαίου Γ΄, του ΚΑΕ 0519 του Ειδικού
Φορέα 19 – 110 «Κεντρική υπηρεσία».
2. Η πληρωμή των αποζημιώσεων που προβλέπονται
στα ΚΕΦ. Α, Β και στην περίπτωση 1 του Κεφαλαίου Γ΄
γίνεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Καταστάσεις πληρωμής σε τέσσερα (4) αντίγραφα,
θεωρημένα από τον Πρόεδρο της οικείας Επιτροπής ή
ελλείψει Προέδρου από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
β) Πρόσφατη βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών των δι−
καιούχων, ή για όσους απασχολούνται με σύμβαση
μίσθωσης έργου, αντίγραφο σύμβασης ή βεβαίωση
πρόσληψης.
γ) Αντίγραφο απόφασης σύστασης Επιτροπής ή ορι−
σμού προσωπικού απασχόλησης.
δ) Αντίγραφο απόφασης καθορισμού του προγράμ−
ματος των πανελλαδικών εξετάσεων.
ε) Αντίγραφο της παρούσας απόφασης.

3. Ειδικά για την πληρωμή των αποζημιώσεων που
προβλέπονται στις υποπεριπτώσεις γ), δ) και ε) της
περίπτωσης 1 του παρόντος Κεφαλαίου, πέραν των
δικαιολογητικών της περίπτωσης 2, απαιτείται και βε−
βαίωση του Προέδρου της οικείας Επιτροπής ή του
Προϊσταμένου της οικείας Υπηρεσίας για την προσφορά
της παρεχόμενης εργασίας τις συγκεκριμένες ημερο−
μηνίες.».
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1−1−2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιουνίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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