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Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις1

Η Ομάδα του ΕΛΚ προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης στη Γραμματεία της στις
Βρυξέλλες, προκειμένου να προωθήσει τη διάδοση της γνώσης σχετικά με την ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση και να συμβάλει στην εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση νέων
Ευρωπαίων.

Στόχος των περιόδων πρακτικής άσκησης είναι επίσης να αποκτήσουν οι απόφοιτοι
πανεπιστημίου εργασιακή εμπειρία σε μια πολιτική οργάνωση, καθώς και πρακτική γνώση
των δραστηριοτήτων της Ομάδας του ΕΛΚ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι περίοδοι
πρακτικής άσκησης δίνουν τη δυνατότητα απόκτησης εμπειρίας σε ένα διεθνές, πολύγλωσσο
και πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Το ποσό που είναι αναγκαίο για την κάλυψη των περιόδων πρακτικής άσκησης
περιλαμβάνεται σε ειδικό κονδύλιο του ετήσιου προϋπολογισμού της Ομάδας.

Άρθρο 2: Είδη πρακτικής άσκησης

Η Ομάδα προσφέρει τα ακόλουθα είδη πρακτικής άσκησης:

1) Αμειβόμενη πρακτική άσκηση διάρκειας 5 μηνών για πολίτες της ΕΕ και υποψηφίους
προερχόμενους από συνδεδεμένες και υποψήφιες προς ένταξη χώρες2. Κατά παρέκκλιση,
δεκτός για πρακτική άσκηση μπορεί να γίνει και περιορισμένος αριθμός υπηκόων άλλων
χωρών.

2) Μη αμειβόμενη βραχυχρόνια πρακτική άσκηση ανώτατης διάρκειας 3 μηνών, όταν η
πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο των πανεπιστημιακών σπουδών. Η Ομάδα
μπορεί να προσφέρει ένα περιορισμένο αριθμό θέσεων πρακτικής άσκησης αυτού του είδους.

3) Πρακτική άσκηση κατάρτισης, βάσει συμφωνίας μεταξύ της Ομάδας του ΕΛΚ και
πανεπιστημίων, εθνικών κυβερνήσεων και εξωτερικών οργανισμών.

1 Οι ασκούμενοι που επιλέγονται από τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εργάζονται στα γραφεία τους
δεν θεωρούνται ασκούμενοι της Ομάδας και, ως εκ τούτου, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων που
θεσπίστηκαν από το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 10 Δεκεμβρίου 2018.

2 Ο αριθμός των ασκουμένων που προέρχονται από τρίτες χώρες δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 % του συνόλου των
αμειβόμενων ασκουμένων του έτους αναφοράς.
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Άρθρο 3: Προϋποθέσεις επιλογής των υποψηφίων

Οι υποψήφιοι για πρακτική άσκηση πρέπει:

1) να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδεδεμένης ή υποψήφιας
προς ένταξη χώρας·

2α) εάν η αίτηση αφορά αμειβόμενη πρακτική άσκηση, να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού
τίτλου ή να έχουν ολοκληρώσει σπουδές διάρκειας τριών ετών (τουλάχιστον έξι εξάμηνα) σε
πανεπιστήμιο ή αντίστοιχο εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης·

2β) εάν δεν έχουν ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές διάρκειας τριών ετών και η αίτηση
αφορά μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση, να προσκομίσουν βεβαίωση από το πανεπιστήμιο
στην οποία να αναφέρεται ότι η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο των
σπουδών τους, καθώς και η απαιτούμενη διάρκειά της·

3) να έχουν πολύ καλή γνώση δύο επίσημων γλωσσών της ΕΕ, η μία εκ των οποίων πρέπει
να είναι μία εκ των γλωσσών εργασίας της ΕΕ, δηλαδή η αγγλική, η γαλλική ή η γερμανική·
οι δε υποψήφιοι τρίτων χωρών πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μίας εκ των
γλωσσών εργασίας της ΕΕ·

4) να μην έχουν συμμετάσχει σε αμειβόμενη πρακτική άσκηση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ
ούτε να έχουν ήδη ασκήσει μισθωτή απασχόληση μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Άρθρο 4: Υποβολή δικαιολογητικών εγγράφων

1) Οι υποψήφιοι οφείλουν να διαβιβάσουν στην επιτροπή επιλογής όλα τα δικαιολογητικά
έγγραφα που θα της επιτρέψουν να ελέγξει την ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στο
έντυπο αίτησης. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφα των ακόλουθων
εγγράφων:

 πανεπιστημιακού(-ών) τίτλου(-ων) που αποδεικνύει(-ουν) ότι ο υποψήφιος
ολοκλήρωσε τουλάχιστον έξι εξάμηνα σε πανεπιστήμιο (εάν η αίτηση αφορά
αμειβόμενη πρακτική άσκηση) Ή βεβαίωση από το πανεπιστήμιο στην οποία
αναφέρεται ότι η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο των σπουδών
του(των) υποψηφίου(-ων), καθώς και η απαιτούμενη διάρκειά της (εάν η αίτηση
αφορά μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση)·

 συστατική επιστολή από καθηγητή πανεπιστημίου·
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 η προσκόμιση συστατικής επιστολής από πολιτικό πρόσωπο (τοπικής, εθνικής ή
ευρωπαϊκής εμβέλειας) που ανήκει στην οικογένεια της Ομάδας του ΕΛΚ θεωρείται
πλεονέκτημα·

 έγγραφα που να αποδεικνύουν τη γνώση των γλωσσών (πιστοποιητικά και
διπλώματα)·

 δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

2) Πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης οι επιλεγέντες αιτούντες πρέπει να
υποβάλουν στη μονάδα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων απόσπασμα ποινικού μητρώου ή
πιστοποιητικό καλής διαγωγής εκδοθέν από αρχή της χώρας κατοικίας τους εντός του
εξαμήνου που προηγείται της υποβολής του.

Άρθρο 5: Ισότητα ευκαιριών

Η Ομάδα του ΕΛΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών και ενθαρρύνει την υποβολή αίτησης
από ειδικευμένους νέους με αναπηρίες οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής που
καθορίζονται στο άρθρο 3, αποκλείοντας τις διακρίσεις.

Άρθρο 6: Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Ομάδα του ΕΛΚ διασφαλίζει ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
των υποψηφίων διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1725 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ.



5

Άρθρο 7: Διαδικασία αποδοχής

1) Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης που διατίθεται
στον ιστότοπο της Ομάδας του ΕΛΚ στην ενότητα «Περίοδοι πρακτικής άσκησης και
προγράμματα».

Το παραδεκτό των αιτήσεων ελέγχεται βάσει των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 3.

Η Επιτροπή Επιλογής Ασκουμένων εξετάζει όλες τις αιτήσεις που πληρούν τις σχετικές
προϋποθέσεις επί τη βάσει των προσόντων και των δεξιοτήτων των υποψηφίων σε
συνάρτηση με τις συγκεκριμένες ανάγκες των υπηρεσιών της Ομάδας.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται σχετικά με την έκβαση της αίτησής τους και/ή την απόφαση
της Επιτροπής Επιλογής Ασκουμένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που
δήλωσαν στην αίτησή τους.

2) Η συμμετοχή σε πρακτική άσκηση δεν παρέχει στους ασκουμένους την ιδιότητα του
μέλους του προσωπικού της Ομάδας ούτε δεσμεύει την Ομάδα να προσλάβει τον ασκούμενο
με οποιαδήποτε ιδιότητα.

Άρθρο 8: Διάρκεια πρακτικής άσκησης, ημερομηνίες και προθεσμίες υποβολής
αιτήσεων

1) Οι αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης εγκρίνονται για περίοδο 5 μηνών χωρίς
δυνατότητα παράτασης. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η πρακτική άσκηση μπορεί
να εγκριθεί για περίοδο μικρότερη των 5 μηνών.

Ημερομηνίες αμειβόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης και προθεσμίες υποβολής αιτήσεων:

Περίοδος άσκησης:  Φεβρουάριος – Ιούνιος

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15
Νοεμβρίου (μεσάνυχτα)

Περίοδος άσκησης: Σεπτέμβριος –
Ιανουάριος

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Μαΐου
(μεσάνυχτα)

2) Οι μη αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης εγκρίνονται για περίοδο μέγιστης διάρκειας
3 μηνών και, κατά το δυνατόν, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων του πανεπιστημίου.

3) Η διάρκεια και η ημερομηνία έναρξης των περιόδων πρακτικής κατάρτισης
προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και/ή τις διμερείς συμφωνίες με
πανεπιστήμια, εθνικές κυβερνήσεις και εξωτερικούς οργανισμούς.
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Πρακτική άσκηση δεν πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της θερινής διακοπής των
εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 9: Επιβλέπων την πρακτική άσκηση

1) Κάθε ασκούμενος εργάζεται υπό την ευθύνη ενός επιβλέποντος.

2) Ο επιβλέπων σχεδιάζει και παρακολουθεί την εργασία του ασκουμένου καθ’ όλη τη
διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

3) Κατά την έναρξη της περιόδου πρακτικής άσκησης, ο επιβλέπων εξηγεί στον ασκούμενο
τα καθήκοντα και/ή τις εργασίες που πρέπει να εκτελέσει κατά τη διάρκεια της πρακτικής
άσκησης.

4) Ο επιβλέπων πρέπει να καθοδηγεί τον ασκούμενο κατά τη διάρκεια της πρακτικής
άσκησης και να λειτουργεί ως σύμβουλος.

5) Ο επιβλέπων ενημερώνει αμέσως τη μονάδα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων σε
περίπτωση σοβαρών συμβάντων κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, όπως απουσίες,
ασθένειες, ατύχημα κ.λπ.

6) Ο επιβλέπων συντάσσει αξιολόγηση της περιόδου πρακτικής άσκησης, χρησιμοποιώντας
το σχετικό έντυπο, και βεβαιώνει ότι ολοκληρώθηκε δεόντως η εν λόγω περίοδος και ότι
εκτελέστηκαν τα καθήκοντα που είχαν ανατεθεί.

Άρθρο 10: Γενικές υποχρεώσεις των ασκουμένων

1) Οι ασκούμενοι που αποδέχονται θέση πρακτικής άσκησης στην Ομάδα του ΕΛΚ οφείλουν
να τηρούν τους εσωτερικούς κανόνες της Ομάδας του ΕΛΚ, ιδίως όσον αφορά το ωράριο
εργασίας και τους κανόνες που διέπουν την ασφάλεια στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

2) Οι ασκούμενοι ακολουθούν τις οδηγίες που λαμβάνουν από τον επιβλέποντα την πρακτική
τους άσκηση ή από τον διευθυντή/προϊστάμενο της μονάδας στην οποία έχουν τοποθετηθεί,
και τηρούν τις διοικητικές οδηγίες που έχει εκδώσει η αρμόδια αρχή.
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3) Οι ασκούμενοι οφείλουν να συμμετέχουν και να συμβάλλουν στο έργο της
διεύθυνσης/μονάδας στην οποία έχουν τοποθετηθεί.  Όλα τα πνευματικά δικαιώματα για
έγγραφα που συντάσσει ή άλλες εργασίες που επιτελεί ο ασκούμενος στο πλαίσιο της
εκτέλεσης των καθηκόντων του ανήκουν στην Ομάδα του ΕΛΚ.

4) Οι ασκούμενοι δεν έχουν δικαίωμα να ενεργούν εξ ονόματος της Ομάδας ή να την
εκπροσωπούν. Χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό γραφείου που τους έχει παραχωρηθεί
(τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και πρόσβαση στο διαδίκτυο) αποκλειστικά για την
εκτέλεση της εργασίας τους στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης.

5) Οι ασκούμενοι πρέπει να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια όσον αφορά πληροφορίες οι οποίες
περιέρχονται σε γνώση τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Δεν αποκαλύπτουν σε
μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα έγγραφα ή πληροφορίες που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, χωρίς
την προηγούμενη έγκριση του επιβλέποντος την πρακτική άσκηση. Η Ομάδα διατηρεί το
δικαίωμα να τερματίσει την περίοδο πρακτικής άσκησης, εφόσον δεν τηρείται η υποχρέωση
εμπιστευτικότητας που προβλέπεται στο παρόν έγγραφο. Οι ασκούμενοι εξακολουθούν να
υπέχουν την υποχρέωση αυτή και μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης.

Άρθρο 11: Σύμβαση πρακτικής άσκησης

Όλοι οι επιλεγέντες υποψήφιοι που συμφωνούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση
στην Ομάδα του ΕΛΚ υπογράφουν, πριν από την έναρξη της πρακτικής τους άσκησης,
τυποποιημένη σύμβαση, στο πλαίσιο της οποίας επιβεβαιώνουν ότι θα σέβονται τις γενικές
υποχρεώσεις των ασκουμένων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 10.

Άρθρο 12: Αποδοχές για αμειβόμενη πρακτική άσκηση

1) Οι ασκούμενοι λαμβάνουν μηνιαία επιχορήγηση πρακτικής άσκησης ύψους 1 400 ευρώ.
Το ποσό αυτό δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση της αρμόδιας αρχής της Ομάδας3.

3 Σε περίπτωση που ένας ασκούμενος έχει μια σοβαρή αναπηρία, εξαιτίας της οποίας, για παράδειγμα, είναι αναγκαία η
παρουσία συνοδού ή προκαλούνται άλλες δαπάνες συνδεόμενες με την αναπηρία,η μηνιαία επιχορήγηση μπορεί να
αυξηθεί.
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2) Η επιχορήγηση που καταβάλλεται από την Ομάδα του ΕΛΚ δεν υπόκειται στις
φορολογικές ρυθμίσεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ασκούμενοι ευθύνονται για την καταβολή των φόρων που
βαρύνουν την επιχορήγηση πρακτικής άσκησης που λαμβάνουν, σύμφωνα με τη φορολογική
νομοθεσία της χώρας καταγωγής τους.

Άρθρο 13: Αποστολές κατά τη διάρκεια πρακτικής άσκησης

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, οι ασκούμενοι μπορεί να συμμετάσχουν σε
αποστολή στο Στρασβούργο στο πλαίσιο της συνόδου ολομέλειας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Οι αποστολές των ασκουμένων σχεδιάζονται και εγκρίνονται από τη μονάδα
διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών και τη
διαθεσιμότητα πιστώσεων από τον προϋπολογισμό. Οι ασκούμενοι που συμμετέχουν σε
αποστολή δικαιούνται κατ’ αποκοπή ενίσχυσης για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και
διαμονής.

Άρθρο 14: Ασφάλιση λόγω ατυχήματος και ασθενείας

Η Ομάδα διασφαλίζει υποχρεωτική κύρια ασφάλιση λόγω ασθενείας και ατυχήματος καθ’
όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Άρθρο 15: Άδεια

Οι ασκούμενοι δικαιούνται άδεια δύο ημερών για κάθε μήνα πρακτικής άσκησης. Το εν
λόγω δικαίωμα αποκτάται κατ’ αναλογία του αριθμού των πλήρων μηνών πρακτικής
άσκησης που έχουν ολοκληρωθεί. Ο επιβλέπων την πρακτική άσκηση είναι υπεύθυνος για
την έγκριση των αιτήσεων χορήγησης άδειας. Δεν χορηγείται χρηματική αποζημίωση για τις
ημέρες για τις οποίες δεν ζητήθηκε άδεια. Κάθε αδικαιολόγητη απουσία μπορεί να οδηγήσει
σε αναστολή της πρακτικής άσκησης. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους
άσκησης, οι ασκούμενοι δικαιούνται άδειας κατά τις επίσημες αργίες και τις ημέρες που τα
γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι κλειστά.
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Άρθρο 16: Άδεια λόγω ασθενείας

Σε περίπτωση ασθένειας, οι ασκούμενοι πρέπει να ενημερώνουν αμέσως τον επιβλέποντα
την πρακτική τους άσκηση και τη μονάδα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Εάν η περίοδος
απουσίας υπερβαίνει τις τρεις συνεχόμενες ημέρες, ο ασκούμενος οφείλει να αποστείλει
ιατρικό πιστοποιητικό στη μονάδα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Σε κάθε περίπτωση,
αναρρωτική άδεια χωρίς προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού χορηγείται μόνο για μία
ημέρα ανά μήνα για τη συνολική διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Άρθρο 17: Λήξη και αναστολή της περιόδου πρακτικής άσκησης

Η πρακτική άσκηση τερματίζεται με τη λήξη της περιόδου για την οποία εγκρίθηκε.

Η πρακτική άσκηση μπορεί να ανασταλεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Ομάδας,
κατόπιν αιτήματος του ασκουμένου, του επιβλέποντος την πρακτική άσκηση και άλλης
αρμόδιας αρχής, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Άρθρο 18: Διαφορές

Ο Γενικός Γραμματέας της Ομάδας αποφαίνεται σχετικά με διαφορές που προκύπτουν από
την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων.

Άρθρο 19: Έναρξη ισχύος

Οι εν λόγω κανόνες τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020.

Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2019

Martin KAMP
Γενικός Γραμματέας


