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1 Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολούμενων 
στις εξετάσεις της 8ης Μαΐου 2022 για την από-
κτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων 
για Πολιτογράφηση και διαδικασία καταβολής 
στους δικαιούχους.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

2 Διορθώσεις σφάλματων στην υπ’  αρ. πρωτ. 
1303/8-4-2022 απόφαση της Συγκλήτου της Ανώ-
τατης Σχολής Κάλων Τεχνών, που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2036).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 28965 (1)
Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολούμενων 

στις εξετάσεις της 8ης Μαΐου 2022 για την από-

κτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων 

για Πολιτογράφηση και διαδικασία καταβολής 

στους δικαιούχους. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 10, 11 και 13 του άρθρου 7 του Κώδικα 

της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’217), όπως 
ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 6 του 
ν. 4735/2020 «Τροποποίηση του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στο δημό-
σιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής 
Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Αν-
θρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική 
και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 197).

2. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχεί-
ριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 175).

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Το άρθρο 49 του ν. 4262/2014 «Απλούστευση της 
αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριό-
τητας» (Α’ 114).

5. Τα άρθρα 77 και 108 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Δια-
κυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184).

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

7. Tο άρθρο 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινή-
τρων δια την ενίσχυσίν της περιφερειακής και οικονο-
μικής αναπτύξεως της χώρας» (Α’ 232).

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

9. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτε-
ρικών» (Α’ 180).

10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

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

13. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 κοινή υπουρ-
γική απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

14. Την υπ’ αρ. 58497/8-8-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, περί δι-
ορισμού του Αθανασίου Μπαλέρμπα του Κωνσταντίνου, 
σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 587).
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15. Την υπ’ αρ. 19232/20.3.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών «Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού 
του Αθανασίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του 
Υπουργείου Εσωτερικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 221).

16. Την υπ’ αρ. 81116/24-11-2020 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Ιθαγένειας περί σύστασης Επιστημονικής Επι-
τροπής με αρμοδιότητα την ευθύνη συγκρότησης και λει-
τουργίας της τράπεζας θεμάτων, την ανανέωση και επιλογή 
θεμάτων, την εποπτεία των εξετάσεων και την επίβλεψη 
της εξεταστικής διαδικασίας ως προς τα επιστημονικά 
αντικείμενα συμπεριλαμβανομένης και της διενέργειας 
προφορικών εξετάσεων για τις ειδικές κατηγορίες, κατά 
τα προβλεπόμενα στην περ. β’της παρ. 12 του άρθρου 7 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Υ.Ο.Δ.Δ. 1004).

17. Την υπ’ αρ. 7523/5-02-2021 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Ιθαγένειας περί σύστασης Οργανωτικής Επι-
τροπής με αρμοδιότητα την οργάνωση και διεξαγωγή 
των εξετάσεων για την απόκτηση του Πιστοποιητικού 
Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση κατά τα προ-
βλεπόμενα στην περ. α’ της παρ. 12 του άρθρου 7 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Υ.Ο.Δ.Δ. 81).

18. Την υπ’ αρ. 23083/08-04-2022 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα Ιθαγένειας «Καθορισμός των ειδικότερων 
στοιχείων της παρ. 10 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας» (Β’  1717).

19. Την υπ’ αρ. 23252/11-04-2022 απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα Ιθαγένειας «Καθορισμός εξεταστικών 
και ειδικών εξεταστικών κέντρων για τις εξετάσεις 
απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για 
Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π) της 8ης Μαΐου 2022» (ΑΔΑ: 
6ΑΕ246ΜΤΛ6-9Ι5).

20. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥΔΥ/25/20-04-2022 εισή-
γηση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής 
Υποστήριξης.

21. Την υπ’ αρ. 26664/21-04-2022 απόφαση Ανάλη-
ψης Υποχρέωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών με α/α 37746 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής (ΑΔΑ ΨΘΒ046ΜΤΛ6-ΟΣ6).

22. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη ποσού ύψους επτακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(700.000,00€) περίπου σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2022, που θα αντιμετω-
πισθεί από τις από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Υπ. Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 
1007-202, ΑΛΕ 2120206001, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε αποζημίωση των απασχολούμενων στις 
εξετάσεις της 8ης ΜαΪου 2022 για την απόκτηση του Πιστο-
ποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1 
Δικαιούχοι αποζημίωσης

Για τα όργανα τα οποία προβλέπονται στην 
υπ’ αρ. 23083/08-04-2022 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Ιθαγένειας «Καθορισμός των ειδικότερων στοιχεί-
ων της παρ. 10 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας» και για τη συνολική τους συνεισφορά στην 
διοργάνωση, διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εξεταστι-

κής διαδικασίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, 
ορίζεται αποζημίωση ως εξής:

1. Για τα συλλογικά όργανα ως εξής:
α. Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων.
α.1. Για τους Προέδρους των Επιτροπών Βαθμολογικών 

Κέντρων Π.Ε.Γ.Π. εφάπαξ αποζημίωση εξακοσίων ευρώ 
(600,00€).

α.2. Για τα Μέλη των Επιτροπών Βαθμολογικών Κέ-
ντρων Π.Ε.Γ.Π. εφάπαξ αποζημίωση τετρακοσίων πενή-
ντα ευρώ (450,00€).

α.3. Για τους Γραμματείς των Επιτροπών Βαθμολογι-
κών Κέντρων Π.Ε.Γ.Π. εφάπαξ αποζημίωση τριακοσίων 
πενήντα ευρώ (350,00€).

β. Επιτροπές Περιφερειακών Επιτροπών Οργάνωσης 
Εξετάσεων Π.Ε.Γ.Π

β.1. Για τους Προέδρους των Περιφερειακών Επιτρο-
πών Οργάνωσης Εξετάσεων εφάπαξ αποζημίωση τρια-
κοσίων πενήντα ευρώ (350,00€).

β.2. Για τα Μέλη των Περιφερειακών Επιτροπών Ορ-
γάνωσης Εξετάσεων εφάπαξ αποζημίωση διακοσίων 
πενήντα ευρώ (250,00€).

β.3. Για τους Γραμματείς των Περιφερειακών Επιτρο-
πών Οργάνωσης Εξετάσεων εφάπαξ αποζημίωση εκατόν 
πενήντα ευρώ (150,00€).

γ. Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων Π.Ε.Γ.Π.
γ.1. Για τους Προέδρους των Επιτροπών Εξεταστικών 

Κέντρων εφάπαξ αποζημίωση τριακοσίων πενήντα ευρώ 
(350,00€).

γ.2. Για τα Μέλη των Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων 
εφάπαξ αποζημίωση διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00€).

γ.3. Για τους Γραμματείς των Επιτροπών Εξεταστικών 
Κέντρων Π.Ε.Γ.Π. εφάπαξ αποζημίωση εκατόν πενήντα 
ευρώ (150,00€).

δ. Επιτροπές Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων
δ.1. Για τους Προέδρους των Επιτροπών Ειδικών Εξε-

ταστικών Κέντρων εφάπαξ αποζημίωση τριακοσίων 
πενήντα ευρώ (350,00€).

δ.2. Για τα Μέλη των Επιτροπών των Ειδικών Εξεταστι-
κών Κέντρων εφάπαξ αποζημίωση διακοσίων πενήντα 
ευρώ (250,00€).

δ.3. Για τους Γραμματείς των Επιτροπών των Ειδικών 
Εξεταστικών Κέντρων Π.Ε.Γ.Π. εφάπαξ αποζημίωση εκα-
τόν πενήντα ευρώ (150,00€).

Σε περίπτωση μερικής αναπλήρωσης του Προέδρου, 
μέλους, γραμματέα ή βαθμολογητή, η κατά περίπτωση 
αποζημίωση κατανέμεται ανάλογα μεταξύ των δικαιού-
χων με πράξη του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας.

2. Για τα ατομικά όργανα ως εξής:
α. Εξεταστές προφορικής δοκιμασίας ελληνικών: 

ενενήντα ευρώ (90,00€) για την ημέρα διεξαγωγής των 
εξετάσεων.

β. Εξεταστές υποψηφίων που βάσει του νόμου εξετά-
ζονται προφορικά ως φυσικά αδύνατοι (παρ. 3 άρθρου 
7 του ΚΕΙ): εκατόν τριάντα ευρώ (130,00€) για την ημέρα 
διεξαγωγής των εξετάσεων.

γ. Βαθμολογητές - διορθωτές των γραπτών των υπο-
ψηφίων: τρία ευρώ (3,00€) ανά γραπτό.

δ. Επιτηρητές: εκατόν δέκα ευρώ (110,00€) για την 
ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.
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ε. Υγειονομικοί: εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) για 
την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

3. Για τις ομάδες εργασίας ως εξής:
α. Ομάδα μετάδοσης θεμάτων: εφάπαξ αποζημίωση 

εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€).
β. Ομάδα Συνδέσμων μεταξύ των Επιτροπών των Εξε-

ταστικών Κέντρων: εφάπαξ αποζημίωση εκατόν πενήντα 
ευρώ (150,00€).

γ. Ομάδα Γραμματειακής Υποστήριξης της Επιστημονι-
κής Επιτροπής: τριακόσια ευρώ (300,00€) για την ημέρα 
διεξαγωγής των εξετάσεων.

ε. Ομάδα εκκαθάρισης του συνόλου των αποζημιώσε-
ων των συλλογικών οργάνων, των ατομικών οργάνων και 
των ομάδων εργασίας: εφάπαξ αποζημίωση τετρακοσί-
ων πενήντα ευρώ (450,00€).

Όλες οι ανωτέρω αποζημιώσεις καταβάλλονται 
με τους περιορισμούς της παρ. 3 του άρθρου 21 του 
ν. 4354/2015 (Α’ 176).

ΑΡΘΡΟ 2 
Διαδικασία και δικαιολογητικά καταβολής 
αποζημίωσης

1. Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στα συλλογι-
κά όργανα, ατομικά όργανα και ομάδες εργασίας, που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας, θα καταβλη-
θούν στους δικαιούχους μετά το πέρας των εξετάσε-
ων ή εργασιών και θα βαρύνουν τον ΑΛΕ 2120206001 
του Ειδικού Φορέα της Γενικής Γραμματεία Ιθαγένειας 
(Ε.Φ.1007-202).

2. Η πληρωμή των αποζημιώσεων που προβλέπονται 
στο άρθρο 1 γίνεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Συλλογικά όργανα
- Πρόεδροι των Συλλογικών Οργάνων:
α.1. Για τους Προέδρους των Επιτροπών των Βαθμολο-

γικών Κέντρων, βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγέ-
νειας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

α.2. Για τους Προέδρους των Περιφερειακών Επιτρο-
πών Εξετάσεων, βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα Ιθα-
γένειας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

α.3. Για τους Προέδρους των Επιτροπών των Εξετα-
στικών Κέντρων, βεβαίωση του Προέδρου της Περι-
φερειακής Επιτροπής Εξετάσεων για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους.

-Μέλη των Συλλογικών Οργάνων:
Για τα μέλη των συλλογικών οργάνων, βεβαίωση από 

τους Προέδρους των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων 
που ανήκουν.

-Γραμματείς των Συλλογικών Οργάνων:
Για τους γραμματείς των συλλογικών οργάνων, βεβαί-

ωση από τους Προέδρους των αντίστοιχων συλλογικών 
οργάνων που ανήκουν.

Τα δικαιούχα μέλη των συλλογικών οργάνων, της 
παρ. 1 του άρθρου 1, θα πρέπει να προσκομίσουν και 
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι: 1) Το 
σύνολο των αποζημιώσεων που καταβάλλονται για τη 
συμμετοχή σε συλλογικά όργανα δεν υπερβαίνει το 25% 
των μηνιαίων αποδοχών του κάθε μέλους 2) Οι πάσης 
φύσεως πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές του κάθε μέ-
λους δεν είναι ανώτερες του συνόλου των αποδοχών 

της οργανικής του θέσης σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 104 του Συντάγματος και 3) Οι πάσης φύσεως 
μικτές αποδοχές, αποζημιώσεις και πρόσθετες αμοιβές 
ή απολαβές του κάθε μέλους εν γένει δεν υπερβαίνουν 
μηνιαίως το ποσό της παρ. 1 του άρθρου 28 του Κεφα-
λαίου Β του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

β. Ατομικά όργανα
β.1. Βεβαίωση του Προέδρου του Βαθμολογικού Κέ-

ντρου για τους βαθμολογητές-διορθωτές για την εκτέ-
λεση των καθηκόντων τους που απασχολήθηκαν στο 
οικείο Εξεταστικό Κέντρο.

β.2. Βεβαίωση του Προέδρου της Επιτροπής του Εξε-
ταστικού Κέντρου για τους εξεταστές- αξιολογητές προ-
φορικής δοκιμασίας Ελληνικών και τους επιτηρητές που 
απασχολήθηκαν στο οικείο Εξεταστικό Κέντρο,

β.3. Βεβαίωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής του 
Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου:

- για τους εξεταστές των υποψηφίων που εξετάζονται 
προφορικά ως φυσικά αδύνατοι (παρ. 3 του άρθρου 7 
του ΚΕΙ) που απασχολήθηκαν στο οικείο Ειδικό Εξετα-
στικό Κέντρο, 

- για τους επιτηρητές που απασχολήθηκαν στο οικείο 
Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο και 

- για το υγειονομικό προσωπικό που απασχολήθηκε 
στο οικείο Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο.

γ. Ομάδες εργασίας
Βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας για την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους.
3. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία εξετάσεων 

Π.Ε.Γ.Π., συλλογικά όργανα, ατομικά όργανα και ομά-
δες εργασίας που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 23083/
08-04-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένει-
ας «Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων της παρ. 10 
του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
θα πρέπει να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους σε ειδική 
πλατφόρμα την οποία διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τους προσω-
πικούς κωδικούς taxisnet. Από τη Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων αντλούνται αυτόματα τα 
απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης των εμπλεκομένων, 
συμπεριλαμβανομένου του ΑΦΜ. Προκειμένου να πραγ-
ματοποιηθεί η εκκαθάριση και η ολοκλήρωση της πλη-
ρωμής, θα πρέπει σε ειδικό σημείο να μεταφορτώσουν 
τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 2 της παρούσης και να συμπληρωθεί ο αριθ-
μός λογαριασμού ελληνικού τραπεζικού ιδρύματος σε 
μορφή IBAN.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 3-5-2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Μαϊου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών  Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   
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 Στην υπ’ αρ. 1303/8-4-2022 απόφαση της Συγκλήτου 
της Ανώτατης Σχολής Κάλων Τεχνών, που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2036), στη σελίδα 
20142 στη Β’ στήλη, του άρθρου 2, απαλείφονται οι δυο 
τελευταίες προτάσεις, ως εξής:

«Η κατάρτιση προτύπων οδηγών σχεδίασης μαθήματος 
και διδασκαλίας ανά ομάδα γνωστικών αντικειμένων».

«Η κατάρτιση προτάσεων προμήθειας εξοπλισμού για 
την αναβάθμιση της διδασκαλίας των προγραμμάτων 
σπουδών».

και στη σελίδα 20143 στην στήλη Α’ του άρθρου 3, παρά-
γραφος 3, απαλείφεται στο τέλος της παραγράφου το εξής:

…«με γνωστικό αντικείμενο ή και με εκπαιδευτικό 
έργο συναφές με το επιστημονικό πεδίο της παιδαγω-
γικής, της διδακτικής της τέχνης ή συγγενή προς αυτά 
γνωστικά αντικείμενα». 

 (Από την Ανώτατη Σχολή Κάλων Τεχνών)   
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