
Λεπτοµέρειες εφαρµογής ορισµένων διατάξεων της σύµβασης 
 
 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρµογής της Σύµβασης 
 
Κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας σύµβασης οι οργανισµοί που προβλέπονται 
στο άρθρο 1 είναι οι εξής: 
 
- Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας, 
- Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης, 
- Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος 
- Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 
- Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας 
- Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία 
- Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών 
- Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Αξιολόγηση των Φαρµακευτικών Προϊόντων· 
- Γραφείο Εναρµόνισης στην Εσωτερική Αγορά 
- Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία (Europol) 
- Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
- Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινοµένων Ρατσισµού και Ξενοφοβίας 
- Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης 
- Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων 
- Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα 
- Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας της Αεροπορίας 
- Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια ∆ικτύων και Πληροφοριών 
- Ευρωπαϊκή Μονάδα ∆ικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) 
 
Τα υπογράφοντα µέρη θα ενηµερωθούν για κάθε τροποποίηση αυτού του καταλόγου. 
 
 
Άρθρο 7: Οδοιπορικά έξοδα κατ’ αποκοπή 
 
Οδοιπορικά έξοδα κατ’ αποκοπή οφείλονται εφόσον ο συµβασιούχος διερµηνέας 
συνεδριάσεων µε επαγγελµατική έδρα εκτός του τόπου διορισµού του οφείλει να ταξιδέψει 
την προηγούµενη της πρώτης ηµέρας απασχόλησής του και δεν µπορεί να επιστρέψει στον 
τόπο κατοικίας του πριν από τις 24:00 της τελευταίας ηµέρας απασχόλησής του. 
 
Εντούτοις, η ως άνω αποζηµίωση δεν οφείλεται εφόσον ο συµβασιούχος διερµηνέας 
συνεδριάσεων λαµβάνει, για την εν λόγω ηµέρα, ηµερήσια αµοιβή (άρθρο 6 της σύµβασης) 
χρηµατοδοτούµενη από τον κοινοτικό προϋπολογισµό. 

Στην περίπτωση που ένας Σ∆Σ έχει συνάψει δύο διαδοχικές συµβάσεις µε δύο διαφορετικά 
όργανα σε δύο διαφορετικές έδρες, τυγχάνει της ίδιας µεταχείρισης ωσάν η αλλαγή τόπου 
διορισµού να γινόταν εντός του ίδιου οργάνου. 
 
 
Άρθρο 9: Ηµερήσια αποζηµίωση 
 
Η απόσταση των 60 χιλιοµέτρων (τοπική ζώνη) καθορίζεται µε βάση τα επίσηµα στοιχεία 
των σιδηροδροµικών εταιριών και την συντοµότερη διαδροµή. Η συµπληρωµατική ηµερήσια 



αποζηµίωση που ισούται µε την ηµερήσια αποζηµίωση οφείλεται όταν ο Σ∆Σ δεν µπορεί να 
εγκαταλείψει τον τόπο διορισµού του την τελευταία ηµέρα της απασχόλησής του. 
Εφόσον ένας Σ∆Σ δεν µπορεί να λάβει προπληρωµένα εισιτήρια από το εγκεκριµένο 
ταξιδιωτικό πρακτορείο, η ηµερήσια αποζηµίωση καταβάλλεται προκαταβολικά, εφόσον 
αυτός υποβάλει σχετική αίτηση. 
 
Σε περίπτωση ασθένειας του Σ∆Σ στον τόπο διορισµού, η ηµερήσια αποζηµίωση 
καταβάλλεται επίσης και τα έξοδα καταλύµατος επιστρέφονται. 
 
Τα όργανα επιστρέφουν τα χρήµατα για την αγορά της κάρτας τακτικού πελάτη «ξενοδοχείο» 
µέχρι την απόσβεσή της. 
 
 
Άρθρο 10: Επιστροφή των εξόδων ταξιδιού 
 
α) Για την εφαρµογή του άρθρου 10 της σύµβασης, ο Σ∆Σ επιλέγει τον τρόπο ή τους 

τρόπους µετακίνησής του µετ’ επιστροφής µεταξύ της επαγγελµατικής του έδρας και 
του τόπου απασχόλησης. Για κάθε διαδροµή άνω των 300 χιλιοµέτρων δικαιούται 
αεροπορικό εισιτήριο. Ο Σ∆Σ καθορίζει τη διαδροµή και την ώρα των ταξιδιών του µε 
βάση τις συµβάσεις που έχει συνάψει µε ένα ή περισσότερα όργανα, δεδοµένου ότι τα 
οδοιπορικά έξοδα και οι τυχόν οφειλόµενες αποζηµιώσεις καθορίζονται, εκτός από τις 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας, µε βάση τη συντοµότερη και τη συνολικά 
οικονοµικότερη διαδροµή. 

 
β)  Εφόσον ένας Σ∆Σ µπορεί να λάβει προπληρωµένα εισιτήρια από το 

εγκεκριµένο ταξιδιωτικό πρακτορείο (εφεξής το πρακτορείο), δεν καταβάλλεται καµιά 
προκαταβολή των εξόδων ταξιδιού· στην περίπτωση αυτή, η καταβολή της αµοιβής 
(100%) και της (των) ηµερήσιας (-ων) αποζηµίωσης (-ώσεων) πραγµατοποιείται εντός 
των 5 εργάσιµων ηµερών από την τελευταία ηµέρα ισχύος της σύµβασης. 

 
 Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα έξοδα ταξιδιού αποδίδονται, κατόπιν αίτησης, 

προκαταβολικά (σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της σύµβασης). 
 
γ) Η χρήση του πρακτορείου είναι προαιρετική.  
 
δ) Εφόσον για τους µόνιµους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό ισχύουν ειδικές 

διατάξεις για τις συνεδριάσεις εκτός του συνήθους τόπου εργασίας των οργάνων, οι 
ίδιες διατάξεις θα ισχύουν και για τους Σ∆Σ που εργάζονται στην ίδια οµάδα και 
έχουν την επαγγελµατική τους έδρα σε έναν από αυτούς τους τόπους εργασίας. Οι εν 
λόγω διερµηνείς θα ενηµερώνονται γι’ αυτές τις ειδικές διατάξεις το συντοµότερο 
δυνατό αλλά σε κάθε περίπτωση εγκαίρως. 

 
 
1. Κανόνες απόδοσης των οδοιπορικών εξόδων βάσει των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών 
εγγράφων 
 
- Αεροπλάνο :  
α) για απόσταση ίση ή µικρότερη των 300 χλµ, εάν το συνολικό κόστος του αεροπορικού 

εισιτηρίου είναι µικρότερο από το εισιτήριο τρένου, η απόδοση γίνεται βάσει των 
τιµών εισιτηρίων IATA µε δικαίωµα αλλαγής και επιστροφής του ναύλου από την 



ίδια εταιρεία µε βάση τον οικονοµικότερο ναύλο που δεν υπόκειται σε ποσοστώσεις – 
αρκεί τα δροµολόγια να είναι βολικά για τους συµβασιούχους – 
συµπεριλαµβανοµένων των φόρων επιβίβασης και του κόστους µεταφοράς, χωρίς 
απόδειξη, µε τα δηµόσια µεταφορικά µέσα ανάµεσα στο αεροδρόµιο και στο κέντρο 
της πόλης.  

 
 Εφόσον παρουσιάσει εισιτήριο ηµιεύκαµπτο, εξαγοράσιµο και εναλλάξιµο έστω και 

µε χρηµατική ποινή, ο Σ∆Σ δικαιούται αυτόµατη επιστροφή των χρηµάτων του, χωρίς 
άλλα δικαιολογητικά. 

 
Ο Σ∆Σ µπορεί να αγοράσει εισιτήριο ανώτερης κατηγορίας στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
i. εφόσον δεν υπάρχει τιµολόγηση ηµιεύκαµπτου εισιτηρίου· 
ii. εφόσον η τιµολόγηση ηµιεύκαµπτου εισιτηρίου δεν είναι πλέον εφικτή για 

τους ακόλουθους λόγους: 
- βραχυπρόθεσµη πρόσληψη 
- αλλαγή σύµβασης και / ή τόπου διορισµού 
- αλλαγή προγράµµατος και πτήσης κατ’ αίτηση ή µε την έγκριση της 
υπηρεσίας. 

 
Στις περιπτώσεις αυτές, ο Σ∆Σ δικαιούται αυτόµατη επιστροφή των χρηµάτων του για 
εισιτήριο ανώτερης κατηγορίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο Σ∆Σ πρέπει να υποβάλει 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία που δικαιολογούν την επιλογή της ανώτερης κατηγορίας. 

 
β) Τα όργανα αναλαµβάνουν να καλύψουν τα έξοδα που προκύπτουν από µια αλλαγή 

προγράµµατος και / ή σύµβασης και / ή από ακύρωση µιας σύµβασης εφόσον φέρουν 
την ευθύνη για τα εν λόγω περιστατικά, καθώς και σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή 
ασθένειας του Σ∆Σ. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση θανάτου ή ασθένειας µέλους της 
οικογενείας του Σ∆Σ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για τους µονίµους υπαλλήλους 
των οργάνων. 

 
γ) Για τα αεροπορικά ταξίδια που συνεπάγονται πτήση πραγµατικής διάρκειας άνω των 

τεσσάρων ωρών και εκτός της γεωγραφικής Ευρώπης, αποδίδονται τα έξοδα 
αεροπορικού εισιτηρίου διακεκριµένης θέσης (business class).  

 
δ) Εισιτήριο κυκλικής διαδροµής: τα έξοδα αυτού του εισιτηρίου αποδίδονται µε 

ανώτατο όριο την τιµή εισιτηρίου µετ’ επιστροφής µεταξύ επαγγελµατικής έδρας και 
τόπου διορισµού. 

 
 
- Σιδηρόδροµος: εισιτήριο πρώτης θέσης, µε ειδικά τρένα και κλινάµαξα (διπλή). Τα όργανα 
αποδίδουν τα έξοδα για την αγορά κάρτας συνδροµής σιδηροδροµικού δικτύου κατά το 
αντίστοιχο ποσό της απόσβεσής της. 
 
- Αυτοκίνητο: µε βάση την τιµή εισιτηρίου του τρένου και τη συντοµότερη διαδροµή. 
 
 
2. ∆ικαιολογητικά 
 
α) ως δικαιολογητικά θεωρούνται : 



 
- το αεροπορικό εισιτήριο ή το απόκοµµά του ή η απόδειξη ηλεκτρονικής κράτησης και 
πληρωµής του εισιτηρίου και τα δελτία επιβίβασης, 
 
- το εισιτήριο τρένου για τα όργανα που το ζητούν από τους µονίµους υπαλλήλους τους ή µία 
υπεύθυνη δήλωση του Σ∆Σ ότι ταξίδεψε σιδηροδροµικώς στις περιπτώσεις που ο κανονισµός 
της εταιρείας σιδηροδροµικών µεταφορών προβλέπει την υποχρέωση για τον ταξιδιώτη να 
παραδώσει το εισιτήριό του κατά την άφιξη, 
 
- υπεύθυνη δήλωση του Σ∆Σ ότι µετακινήθηκε µε ιδιωτικό αυτοκίνητο, εφόσον η µετακίνηση 
µε ιδιωτικό αυτοκίνητο παρέχει δικαίωµα καταβολής κατ’ αποκοπή αποζηµίωσης εξόδων 
ταξιδιού, ο Σ∆Σ πρέπει να προσκοµίσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο απόδειξη της µετακίνησης µε 
ιδιωτικό αυτοκίνητο, 
 
- γενικά, κάθε δικαιολογητικό που απαιτείται από τους µόνιµους υπαλλήλους και το λοιπό 
προσωπικό του οργάνου από το οποίο προσελήφθη ο Σ∆Σ. 
 
β) Τα δικαιολογητικά περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
- την επωνυµία του µεταφορέα, 
 
- την ηµεροµηνία έκδοσης και λήξης του εισιτηρίου, την τιµή και το νόµισµα στο οποίο 
εκδόθηκε, 
 
- τη µνεία του τόπου διορισµού ως τόπου άφιξης πριν από την έναρξη της εργασίας κατά τη 
σύµβαση και ως τόπου αναχώρησης µετά τη λήξη της εργασίας κατά τη σύµβαση, 
 
- ενδεχοµένως το ονοµατεπώνυµο του Σ∆Σ. 
 
 
Άρθρο 12: Ταξίδια µεγάλης απόστασης και κουραστικές αποστολές 

1. Ταξίδια µεγάλης απόστασης 

α) Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή 

Εφόσον το ταξίδι συνεπάγεται διάσχιση ζωνών ώρας µε διαφορά άνω των τεσσάρων 
ωρών και / ή αλλαγή ηµισφαιρίου, χορηγείται στον Σ∆Σ µία ηµέρα ανάπαυσης στον τόπο 
της αποστολής πριν από την έναρξη των επίσηµων εργασιών.  

Εφόσον ο Σ∆Σ έχει σύµβαση για να εργασθεί την εποµένη της επιστροφής του από 
αποστολή που περιελάµβανε ταξίδι µεγάλης απόστασης, δεν υποχρεούται να παραστεί σε 
συνεδρίαση. 

Εντούτοις, εφόσον ο Σ∆Σ δεν έχει σύµβαση εργασίας για την εν λόγω ηµέρα, δικαιούται 
κατ’ αποκοπή αντισταθµιστική αποζηµίωση (άρθρο 7α της σύµβασης). 

β) Για το ∆ικαστήριο 

∆εν έχει εφαρµογή. 
 
 



2. Κουραστικές αποστολές 

α) Για την Επιτροπή 

Εφόσον, στη διάρκεια αποστολής που συνεπάγεται περιοδεία, µία ηµέρα εργασίας 
περιλαµβάνει εφηµερία άνω των 12 ωρών, ο Σ∆Σ δικαιούται αντιστάθµιση. Η 
αντιστάθµιση αυτή αντιστοιχεί σε κατ’ αποκοπή αντισταθµιστική αποζηµίωση (άρθρο 7α 
της σύµβασης) ανά ηµέρα που περιλαµβάνει εφηµερία άνω των 12 ωρών. 

β) Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Οι διατάξεις που ισχύουν για τους µονίµους διερµηνείς ισχύουν επίσης και για τους Σ∆Σ 
κατ’ αναλογία1. 

γ) Για το ∆ικαστήριο 

∆εν έχει εφαρµογή. 
 
 
Άρθρο 16 Aσφάλιση ασθένειας-ατυχηµάτων 
 
Τα ασφάλιστρα που προβλέπονται από τη σχετική σύµβαση βαρύνουν κατά 2/3 το όργανο 
και κατά 1/3 τον Σ∆Σ. 
 
 
Άρθρο 18: Προθεσµίες πληρωµών 
 
Σε περίπτωση µη τήρησης εκ µέρους του οργάνου της προθεσµίας πληρωµής που 
προβλέπεται στο σηµείο α), το όργανο πληροφορεί χωρίς καθυστέρηση τη σχετική 
επαγγελµατική αντιπροσωπεία. 
 
Οι προθεσµίες πληρωµής υπολογίζονται από το χρονικό σηµείο που η διοίκηση 
παραλαµβάνει τα έγγραφα που πρέπει να υποβάλει ο Σ∆Σ. 
 
Οι τόκοι υπερηµερίας υπολογίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που προβλέπει ο 
δηµοσιονοµικός κανονισµός και οι κανόνες εκτέλεσής του. 
 
 
Άρθρο 19: Αναθεώρηση της σύµβασης και διαβούλευση 
 
Τα µέλη της αντιπροσωπείας που έχουν συνάψει σύµβαση µε ένα από τα όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης συµµετέχουν αυτοδικαίως στις διαβουλεύσεις. 
 
 
Άρθρο 20: Επαγγελµατικές αντιπροσωπείες 
 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα πρακτική τα µέλη της επαγγελµατικής αντιπροσωπείας 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση παροχής υπηρεσίας για όσο διάστηµα διαρκούν οι 

                                                 
1 Το 2008 δεν ισχύουν τέτοιες διατάξεις για τους µονίµους διερµηνείς. 



συνεδριάσεις των εκπροσώπων της επαγγελµατικής αντιπροσωπείας και του σχετικού 
οργάνου. 
 
Το ίδιο ισχύει και για την προετοιµασία των εν λόγω συνεδριάσεων, κατόπιν συνεννόησης 
µεταξύ των αρµόδιων υπηρεσιών και των µελών της αντιπροσωπείας.  
 
 
Άρθρο 24: Κανόνες διορισµού και σύσταση των οµάδων 

1. Οι Σ∆Σ είναι στη διάθεση του οργάνου από το οποίο έχουν προσληφθεί από το χρονικό 
σηµείο που τους έχει ορίσει η υπηρεσία που τους προσέλαβε. Εάν δεν έχει ορισθεί κάποιο 
συγκεκριµένο χρονικό σηµείο, είναι στη διάθεση του οργάνου από τις 9 η ώρα της πρώτης 
ηµέρας από την πρόσληψή τους.  

2. Για την Επιτροπή 

 α) την τελευταία ηµέρα εργασίας τους, οι Σ∆Σ που δεν µπορούν να επιστρέψουν στην 
επαγγελµατική τους έδρα πριν από τα µεσάνυχτα εάν αποχωρήσουν από τις 
Βρυξέλλες στις 19.30 το ενωρίτερο, αποδεσµεύονται 2 ώρες πριν από την 
προβλεπόµενη ώρα αναχώρησης του τελευταίου αεροπλάνου ή 45 λεπτά πριν από την 
ώρα αναχώρησης του τελευταίου τρένου, ακόµα και αν συνεχίζεται η συνεδρίαση για 
την οποία εργάζονται,  

 β) την τελευταία ηµέρα εργασίας τους, οι διερµηνείς που έχουν την επαγγελµατική τους 
έδρα στον τόπο διορισµού τους 

  1) αποδεσµεύονται στις 21.00 το αργότερο, 

 2) µπορούν να ζητήσουν, πριν από την έναρξη της εργασίας τους, να εφαρµοστεί κατ’ 
αναλογία η παράγραφος 2 στοιχείο α), ώστε να µπορέσουν να εργαστούν σε άλλο 
τόπο την εποµένη. 

3. Για το ∆ικαστήριο 

Λόγω των δυσκολιών προγραµµατισµού στο ∆ικαστήριο, εάν δεν µπορεί να 
εξασφαλισθεί η αποχώρηση από το Λουξεµβούργο την τελευταία ηµέρα της σύµβασης, 
λόγω των ωραρίων των αεροπλάνων ή των τρένων, ο Σ∆Σ λαµβάνει εισιτήριο που του 
επιτρέπει να αποχωρήσει από το Λουξεµβούργο την εποµένη της τελευταίας ηµέρας της 
σύµβασης και του καταβάλλεται κατ’ αποκοπή ποσό των οδοιπορικών εξόδων, ηµερήσια 
αποζηµίωση και τα έξοδα ξενοδοχείου ή το κατ’ αποκοπή ποσό «καταλύµατος».  

Εντούτοις ο Σ∆Σ µπορεί, κατόπιν συµφωνίας µε τη µονάδα προγραµµατισµού, να 
αποχωρήσει από το Λουξεµβούργο την τελευταία ηµέρα της σύµβασης, εάν η διάρκεια 
της συνεδρίασης για την οποία εργάζεται του επιτρέπει να επιστρέψει στην 
επαγγελµατική έδρα του πριν από τα µεσάνυχτα. Το ∆ικαστήριο αναλαµβάνει την 
πληρωµή κάθε χρηµατικής ποινής που επιβάλλεται σε περίπτωση αλλαγής εισιτηρίου και 
τα ενδεχόµενα έξοδα λόγω ακύρωσης της κράτησης δωµατίου ξενοδοχείου. 

4. Εγγυηµένο ελεύθερο βράδυ. Για την Επιτροπή: 

Η Επιτροπή έχει καθιερώσει σύστηµα το οποίο επιτρέπει στους Σ∆Σ να εγγράφονται σε 
κατάλογο για εγγυηµένο ελεύθερο βράδυ τον οποίο τηρεί η µονάδα προγραµµατισµού. Η 



µονάδα προγραµµατισµού τηρεί τον κατάλογο αυτό έτσι ώστε οι Σ∆Σ να µπορούν να 
εγγράφονται κατόπιν προειδοποίησης 2 εβδοµάδων τουλάχιστον. Εάν για υπηρεσιακούς 
λόγους η µονάδα προγραµµατισµού δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσει το αίτηµα για 
εγγυηµένο ελεύθερο βράδυ, η αιτιολογηµένη άρνηση διαβιβάζεται στον Σ∆Σ τουλάχιστον 
µία εβδοµάδα πριν. _____________________ 


