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Τιμοκατάλογος διερμηνειών από και στην Ελληνική Νοηματική 

Γλώσσα 

Προσωπικές διερμηνείες 25 ευρώ ανά ώρα 

Εκπαιδευτικές διερμηνείες 25 ευρώ ανά 

εκπαιδευτική ώρα 

Εκπαιδευτικές διερμηνείες, (για όλο το εξάμηνο) Με προσωπική 

συμφωνία 

Ιατρικές διερμηνείες, (απλές επισκέψεις) 25 ευρώ ανά ώρα 

Ιατρικές διερμηνείες, (επεμβάσεις, τοκετός, 

εγκλεισμός, ψυχική υγεία,απεξάρτηση, έκτακτα-

επείγοντα περιστατικά) 

50 ευρώ + 25 ευρώ 

ανά ώρα 

Ιατρικές διερμηνείες,(ψυχανάλυση,ψυχοθεραπεία) 50 ευρώ + 25 ευρώ 

ανά ώρα 

Ιατρικές διερμηνείες,(ψυχανάλυση,ψυχοθεραπεία, 

σειρά συνεδριών) 

Με προσωπική 

συμφωνία 

Νομικές διερμηνείες, (νομικές συμβουλές, ανάθεση 

υποθέσεων) 

25 ευρώ ανά ώρα 

Νομικές διερμηνείες, (Δικαστήρια, Δικαστήρια 

Ανηλίκων, Ανακριτικές πράξεις, Αυτόφωρα, 

Εμπειρογνώμονες) 

50 ευρώ + 25 ευρώ 

ανά ώρα 

Συμβολαιογραφικές πράξεις, (τυπικά πληρεξούσια) 25 ευρώ ανά ώρα 

Συμβολαιογραφικές πράξεις, (Διαθήκες, Γενικά 100 ευρώ μέχρι 2 



 

 

πληρεξούσια, Συστάσεις εταιριών) ώρες + 
25 ευρώ ανά 

επιπλέον ώρα 

Σεμινάρια, Ημερίδες,Πολιτιστικές εκδηλώσεις 60 ευρώ ανά ώρα 

Πολιτικές ομιλίες, συγκεντρώσεις 100 ευρώ ανά 

ώρα,πέραν της 

ώρας 2 διερμηνείς 

Πολιτικές ομιλίες (κεντρικές πολιτικών κομμάτων, 

ομάδων) με τηλεοπτική κάλυψη 

500 ευρώ η ομιλία 

Τηλεοπτικές εκπομπές 120 ευρώ ανά ώρα 

Συνελεύσεις 25 ευρώ ανά ώρα, 

πέραν της ώρας 2 

διερμηνείς  

Θεατρικές παραστάσεις Κατόπιν συνεννόησης, 

Προτείνεται η 

μηνιαία,αποζημίωση 

ηθοποιού 

Κινηματογραφικές προβολές 120 ευρώ ανά ώρα 

  Στις παραπάνω τιμές προστίθεται και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 23%. 

 Για ξενόγλωσσες διερμηνείες η αμοιβή προσαυξάνεται 30%. 

 Για εκτός έδρας διερμηνείες, εντός Ελλάδος, προστίθενται 50 Ευρώ 
ημερήσια αποζημίωση, έξοδα μετακίνησης και 5 ευρώ ημερήσια 
αποζημίωση ως διατροφή. 

 Για διερμηνείες εκτός Ελλάδος προστίθενται: 200 ευρώ ημερήσια 
αποζημίωση, έξοδα μετακίνησης και 5 ευρώ ημερήσια αποζημίωση ως 
διατροφή. 

 Η αναμονή υπολογίζεται ωριαία σε 3 ευρώ. 

 Οι αμοιβές για προσωπικές συμφωνίες προτείνεται να μην είναι 
χαμηλότερες του 80% των αναφερομένων αμοιβών. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Παρακαλούμε για καλή χρήση του τιμοκαταλόγου ώστε να αποφευχθούν τυχόν 
προβλήματα και διενέξεις. 

 

                Ο γραμματέας                                                               Η πρόεδρος 

                          

 

                            Γεώργιος Στάθης                                                       Θεοδώρα Τσαποΐτη         

 

***Ο παραπάνω τιμοκατάλογος ισχύει από την 28
η
 Ιουνίου 2014, Γενική Συνέλευση και έως 

ότου παρθεί άλλη σχετική απόφαση από  Γενική Συνέλευση. 


