
Παράρτημα στο πόρισμα αριθ. 277/17 
 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΝΟΨΕΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Η 

ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 1 

Υπό τους όρους που προβλέπονται παρακάτω, καταβάλλεται οικονομική συνεισφορά στις 

δαπάνες ταξιδίου και διαμονής σε κάθε άτομο (εφεξής «ο υποψήφιος») που προσκαλείται σε 

δοκιμασίες εξωτερικού διαγωνισμού ή προκήρυξης πρόσληψης, στο κέντρο αξιολόγησης 

(«assessment centre»), σε επακόλουθη συνέντευξη ενόψει πρόσληψης ή σε επακόλουθη 

ιατρική εξέταση ενόψει πρόσληψης (εφεξής οι «δοκιμασίες, συνεντεύξεις και εξετάσεις»).  

 

Οι παρούσες διατάξεις δεν εφαρμόζονται στους μόνιμους και λοιπούς υπαλλήλους που 

υπόκεινται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων ή στο καθεστώς που 

εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, οι οποίοι προσκαλούνται σε δοκιμασίες, 

συνεντεύξεις και εξετάσεις που οργανώνονται στο πλαίσιο ή μετά από εσωτερικό 

διαγωνισμό ή συνέντευξη ενόψει μετακίνησης σε άλλη θέση εντός του ιδίου οργάνου, 

δεδομένου ότι υπάγονται στο καθεστώς επιστροφής των εξόδων αποστολής.  

 

 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

 

Άρθρο 2 

1. Δεν καταβάλλεται συνεισφορά για τις δαπάνες ταξιδίου όταν η απόσταση ανάμεσα στον 

σημερινό τόπο κατοικίας και στον τόπο διεξαγωγής της εξέτασης είναι μικρότερη ή ίση με 

200 χιλιόμετρα. 

 

2. Κάθε θεσμικό όργανο συνεισφέρει στις δαπάνες ταξιδίου σύμφωνα με τις διαδικασίες 

που έχει ορίσει προηγουμένως. 

 

3. Αν δεν έχει ορίσει συγκεκριμένες διαδικασίες και με την επιφύλαξη των διατάξεων των 

άρθρων 5 και 9 παρακάτω, το θεσμικό όργανο χορηγεί κατ’ αποκοπή συνεισφορά 

σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

 

Γεωγραφική απόσταση μεταξύ τόπου 

κατοικίας/τρέχουσας απασχόλησης και 

τόπου διεξαγωγής της εξέτασης (σε χλμ.) 

Εφαρμοστέο κατ’ αποκοπή ποσό (σε 

ΕUR) 

201 – 300 χλμ. 100  

301 – 500 χλμ. 120  

501 – 1000 χλμ. 180  

1001 – 2000 χλμ. 240  

2001 – 3000 χλμ. 300  

> 3001 χλμ. 360  



Άρθρο 3 

Η γεωγραφική απόσταση (απλή διαδρομή) μεταξύ του σημερινού τόπου κατοικίας και του 

τόπου διεξαγωγής της εξέτασης υπολογίζεται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα βάσει της 

διεύθυνσης που έχει δηλωθεί στην αίτηση υποψηφιότητας. Το θεσμικό όργανο δύναται να 

ζητήσει από τον υποψήφιο να αποδείξει ότι η δηλωθείσα διεύθυνση είναι όντως η σημερινή 

διεύθυνση κατοικίας του.  

 

Εάν ο υποψήφιος διαμένει προσωρινά σε άλλη διεύθυνση, το θεσμικό όργανο δύναται να 

του απευθύνει την πρόσκληση στην εν λόγω προσωρινή διεύθυνση, η οποία θα χρησιμεύσει 

ως βάση για τον υπολογισμό της συνεισφοράς στις δαπάνες ταξιδίου.  

 

Εάν ο τόπος κατοικίας και ο τόπος τρέχουσας απασχόλησης διαφέρουν, ή σε περίπτωση 

διαφοράς ως προς τη διεύθυνση που πρέπει να χρησιμεύσει ως βάση για τον υπολογισμό 

της συνεισφοράς, θα ληφθεί υπόψη η πιο σύντομη απόσταση, σύμφωνα με τους 

υπολογισμούς του οικείου θεσμικού οργάνου. 

 

 

Άρθρο 4 

Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμούς και διαδικασίες επιλογής που διοργανώνει η 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO), καμία συνεισφορά δεν καταβάλλεται 

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

- Συμμετοχή σε δοκιμασίες ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή (στο πλαίσιο διαγωνισμών ή διαδικασιών επιλογής)· 

- Συμμετοχή σε δοκιμασίες που δεν αποτελούν μέρος των εξετάσεων του κέντρου 

αξιολόγησης (για παράδειγμα οι προκαταρκτικές δοκιμασίες)·  

- Συμμετοχή σε δοκιμασίες που αποτελούν μέρος των εξετάσεων του κέντρου 

αξιολόγησης, αλλά που διοργανώνονται στο κράτος μέλος του υποψηφίου (σημερινός 

τόπος κατοικίας). 

 

Στην περίπτωση που κάποιο θεσμικό όργανο ορίσει ειδικές διαδικασίες δυνάμει του άρθρου 

2 παράγραφος 2 οι οποίες επηρεάζουν τη συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδίου στο πλαίσιο 

των διαγωνισμών και διαδικασιών επιλογής της ΕPSO, οι διαδικασίες αυτές θα 

εφαρμόζονται από την EPSO μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης του διοικητικού συμβουλίου 

της.  

 

 

 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 

Άρθρο 5 

1. Οι υποψήφιοι που έχουν προκριθεί βάσει διαδικασίας επιλογής και το ταξίδι των οποίων 

έχει σκοπό την υποβολή τους, κατόπιν πρόσκλησης του θεσμικού οργάνου, στην 

υποχρεωτική ιατρική εξέταση στο πλαίσιο διαδικασίας πρόσληψης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 28 και 33 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των 

υπαλλήλων (και, κατ’ αναλογία, του άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ), του άρθρου 

13, του άρθρου 82 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και του άρθρου 83 του καθεστώτος που 



εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης), δικαιούνται 

επιστροφή των πραγματικών δαπανών ταξιδίου τους.   

 

2. Στην περίπτωση αυτή, το ταξίδι πρέπει να πραγματοποιηθεί υπό τους πλέον 

οικονομικούς όρους  (2η θέση στις σιδηροδρομικές μεταφορές οικονομική θέση στις 

αεροπορικές μεταφορές). Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων αυτών ή χρήσης άλλων 

μέσων μεταφοράς (συμπεριλαμβανομένου του αυτοκινήτου), εφαρμόζεται η κατ’ 

αποκοπή συνεισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3.  

 

3. Ωστόσο, εκτός ρητής παρέκκλισης, όταν ο τόπος κατοικίας ή ο τόπος τρέχουσας 

απασχόλησης βρίσκεται εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συνεισφορά 

στις δαπάνες ταξιδίου λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά με αφετηρία την πλησιέστερη 

στον εν λόγω τόπο πρωτεύουσα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

 

 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

 

Άρθρο 6 

Κατ’ αποκοπή αποζημίωση καταλύματος ύψους 100 ευρώ ανά διανυκτέρευση χορηγείται 

εάν ο τόπος κατοικίας ή ο τόπος τρέχουσας απασχόλησης βρίσκεται σε γεωγραφική 

απόσταση μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων από τον τόπο διεξαγωγής της εξέτασης και 

εφόσον ο υποψήφιος υποχρεούται να διανυκτερεύσει επί τόπου για μία ή περισσότερες 

βραδιές. Κατόπιν αιτήματος του θεσμικού οργάνου, ο υποψήφιος καλείται να προσκομίσει 

γραπτή επεξήγηση. 

 

Το ποσό της κατ’ αποκοπή αποζημίωσης καταλύματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 

300 EUR. Η αποζημίωση καταβάλλεται με την προσκόμιση δικαιολογητικών που 

πιστοποιούν τη διαμονή, υπό μορφή τιμολογίου σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική 

νομοθεσία.  

 

Στο πλαίσιο των διαγωνισμών και διαδικασιών επιλογής της EPSO και αποκλειστικά στην 

περίπτωση που οι διαφορετικές δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης διαρκούν δύο 

διαδοχικές ημέρες ή παρεμβάλλεται διάστημα το πολύ 3 ημερών ανάμεσά τους, 

υποχρεώνοντας τον υποψήφιο σε μια ή περισσότερες διανυκτερεύσεις  επί τόπου, 

η κατ’ αποκοπή αποζημίωση θα χορηγείται βάσει του ανώτατου ορίου που ορίζεται 

παραπάνω. Εάν ο υποψήφιος αποφασίσει να ταξιδέψει δύο φορές ή εάν ανάμεσα στις 

δοκιμασίες παρεμβάλλεται διάστημα άνω των 3 ημερών, δικαιούται τη διπλάσια συνεισφορά 

ταξιδίου που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος αλλά όχι αποζημίωση 

καταλύματος. 

 

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ  

 

Άρθρο 7 

Οι υποψήφιοι που πληρούν τους ανωτέρω όρους και, ως εκ τούτου, δικαιούνται συνεισφορά 

στις δαπάνες ταξιδίου και/ή διαμονής συμπληρώνουν το έντυπο που παρέχει η διοίκηση, 



όπου ορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση οικονομικής 

συνεισφοράς.  Οι ελλιπείς αιτήσεις δεν θα εξεταστούν. 

 
 

Άρθρο 8 

Ο πλήρης φάκελος της αίτησης οικονομικής συνεισφοράς στις δαπάνες ταξιδίου και/ή 

διαμονής, συνοδευόμενος από το σύνολο των απαιτούμενων πρωτότυπων δικαιολογητικών, 

υποβάλλεται ταχυδρομικώς (η σφραγίδα του ταχυδρομείου αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο), 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (εάν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά υπάρχουν μόνο σε 

ηλεκτρονική μορφή) ή παραδίδεται ιδιοχείρως στην αρμόδια υπηρεσία, εντός προθεσμίας 

τριών (3) μηνών από την ημερομηνία των δοκιμασιών, συνεντεύξεων και εξετάσεων.  Μετά 

την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας, κανένας φάκελος δεν γίνεται αποδεκτός.   

 

 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

 

Άρθρο 9 

Κατόπιν προηγούμενης ρητής και αιτιολογημένης αιτήσεως κάθε ενδιαφερόμενου 

υποψηφίου, το όργανο δύναται, συμπληρωματικά προς τους ανωτέρω κανόνες, να 

χορηγήσει στους υποψηφίους με ειδικές ανάγκες επιστροφή των πραγματικών πρόσθετων 

εξόδων που συνδέονται άμεσα με την κατάστασή τους και δεν προβλέπονται στα ανωτέρω 

άρθρα 2, 5 και 6. Στην περίπτωση αυτή, το ταξίδι του υποψηφίου και, ενδεχομένως, του 

τυχόν συνοδού ή των τυχόν συνοδών του πρέπει να πραγματοποιηθεί υπό τους πλέον 

οικονομικούς όρους, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών αναγκών του υποψηφίου.  Κάθε 

αίτηση επιστροφής θα εξετάζεται χωριστά από το οικείο θεσμικό όργανο. 

 

 

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 10 

Η καταβολή των οφειλόμενων ποσών κατ’ εφαρμογή των παραπάνω κανόνων 

πραγματοποιείται με τραπεζικό έμβασμα σε ευρώ ή στο νόμισμα στο οποίο 

πραγματοποιήθηκαν τα έξοδα. 

 

Τα κατ’ αποκοπή ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του παρόντος 

δύνανται να αναθεωρούνται κάθε πέντε έτη, με την επιφύλαξη της δυνατότητας ενδιάμεσης 

αναθεώρησης σε περίπτωση ανάγκης. 

 

 

Άρθρο 11 

Οι κληθέντες υποψήφιοι, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 4 ανωτέρω, ασφαλίζονται 

έναντι των κινδύνων ατυχημάτων, κατά τη διάρκεια του ταξιδίου και της διαμονής τους.  

 

  



Άρθρο 12 

Οι παρούσες διατάξεις καταργούν και αντικαθιστούν το πόρισμα 252/08 του σώματος των 

προϊσταμένων διοίκησης της 15ης Φεβρουαρίου 2008.  

 

 
 


