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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
 

Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη         : 151 80 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα         : www.minedu.gov.gr  
Πληροφορίες     : Α. Καψαμπέλη, Δ. Μουτεβελή, 
                                Β. Κουλοχέρη 
Τηλέφωνο          : 210-3442934, 2103                      
e-mail                  : protocol@minedu.gov.gr  

 
 
Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ 
10-5-2021 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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Τμήμα Β’ Οικονομικών Εκπαίδευσης και 
λοιπών θεμάτων 
 

 
 
ΘΕΜΑ: Αιτήματα για μεταβίβαση πιστώσεων για τις εξετάσεις ΚΠΓ εξεταστικής περιόδου 2021Α 
 
 
  Ενόψει της διενέργειας των εξετάσεων του ΚΠΓ περιόδου 2021Α, παρακαλείσθε να αποστείλετε 

άμεσα, έως τη Δευτέρα 10-5-2021, τα αιτήματά σας για μεταβίβαση πιστώσεων για την κάλυψη 

δαπανών αναφορικά με την καταβολή της αποζημίωσης των Συντονιστών, των Βοηθών Συντονιστών, 

των Εποπτών, τη συγκρότηση των Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων/Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων, 

λοιπού προσωπικού αυτών, καθώς και τον ορισμό της Ομάδας επιτηρητών, αξιολογητών προφορικής 

δοκιμασίας και παρατηρητών προς τη Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού Μ.Π.Δ.Σ., Τμήμα Β’ 

Οικονομικών Εκπαίδευσης και λοιπών θεμάτων (τηλ. 210 3442993, 3419) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

t11doy3@minedu.gov.gr .  

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 44936/Α5/19-04-21 Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της 

υπό στοιχεία 222807/Β1/29-12-2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των 

απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (Β΄ 4294)» (Β’ 1612), 

(συνημμένο 1): 

1. Στην περίπτωση «στ) Ομάδα επιτηρητών» -υποπεριπτώσεις (i) και (ii) έχει αυξηθεί η αμοιβή κάθε 

επιτηρητή από ευρώ 20 σε ευρώ 30 ως επιπλέον κίνητρο για την αίτηση συμμετοχής στην Ομάδα 

επιτηρητών των Εξετάσεων ΚΠΓ, με στόχο την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ιδιαίτερα 

σημαντικού έργου της επιτήρησης των εξεταζομένων, καθώς και την ανεύρεση του απαιτούμενου 
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αριθμού επιτηρητών ανά εξεταστική περίοδο, η οποία κατά τις προηγούμενες εξεταστικές 

περιόδους ήταν δυσχερής λόγω της προγενέστερης χαμηλής αμοιβής τους. 

2. Στην περίπτωση «η) Ομάδα βαθμολογητών, εξεταστών παραγωγής προφορικού λόγου/βοηθών 

εξέτασης και παρατηρητών προφορικής δοκιμασίας» - υποπερίπτωση (i) έχει αυξηθεί η κατ΄ 

αποκοπήν αποζημίωση κάθε εξεταστή στη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου/βοηθού 

εξέτασης ανά ημέρα εξέτασης σε ευρώ 40 (από ευρώ 45 για δύο ημέρες εξέτασης) ως επιπλέον 

κίνητρο για τη συμμετοχή στην Ομάδα εξεταστών προφορικής δοκιμασίας των Εξετάσεων ΚΠΓ, για 

την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ήδη επιβαρυμένου έργου τους και για το δίκαιο 

καθορισμό της αποζημίωσης των εξεταστών που απασχολούνται και τις δύο ημέρες εξέτασης (και 

Σάββατο και Κυριακή). 

3. Στην περίπτωση «η) Ομάδα βαθμολογητών, εξεταστών παραγωγής προφορικού λόγου/βοηθών 

εξέτασης και παρατηρητών προφορικής δοκιμασίας» έχει προστεθεί η υποπερίπτωση (vi), με την 

οποία ορίζεται ανά ημέρα εξέτασης κατ’ αποκοπήν αποζημίωση ευρώ 30 για το έργο των 

παρατηρητών προφορικής δοκιμασίας. Σύμφωνα με την υπό στοιχεία 14420/ΚΒ/11-102017 Υ.Α., 

όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει (Β’ 3650), οι παρατηρητές στη δεξιότητα παραγωγής 

προφορικού λόγου ορίζονται σε εξεταστικά κέντρα, δειγματοληπτικά κάθε φορά, μέχρι δέκα (10) 

άτομα ανά εξεταζόμενη γλώσσα, και έχουν ως αρμοδιότητα την ενδεχόμενη συνδρομή στο έργο 

του αξιολογητή και τη συνολική εκτίμηση της διαδικασίας της εξέτασης. Ο θεσμός του παρατηρητή 

στην εξέταση της Ενότητας 4 ενεργοποιείται για πρώτη φορά στην Α’ εξεταστική περίοδο 2021 με 

σκοπό την περαιτέρω διασφάλιση της διαδικασίας της εξέτασης των υποψηφίων από έναν 

αξιολογητή και τη συνδρομή στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας αυτής. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ’  
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠ 

 

                                                                                  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
 
 
 
              ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΟΥ 
 
 
 
Συνημμένο: 
1.Η με αρ. 44936/Α5/19-04-2021 Κ.Υ.Α. (Β’ 1612). 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 

1) Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων 
2) Διεύθυνση Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων 

Τμήμα Γ΄ Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών 
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