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ΠΡΟΣΛΗΨΗ

1. O δήμος κατοικίας μου δεν εκδίδει πιστοποιητικό κατοικίας. Ποια δικαιολογητικά μπορώ να υποβάλω αντ’ αυτού;

O διαχειριστής του φακέλου σας μελετά κάθε περίπτωση χωριστά για τέτοιου είδους ερωτήματα. Aν και στην πλειονότητά τους οι ευρωπαϊκές χώρες εκδίδουν
τέτοια πιστοποιητικά, για τις λίγες που δεν εκδίδουν ο διαχειριστής του φακέλου σας θα σας ζητήσει να υποβάλετε ένα πρόσφατο αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας
(πρόσφατους λογαριασμούς). H αποδοχή δικαιολογητικών αυτού του είδους αποτελεί εξαίρεση και αφορά λίγες μόνο ευρωπαϊκές χώρες.

2. Είναι πολύ περίπλοκο για μένα να συγκεντρώσω όλα τα συμβόλαια και άλλα αποδεικτικά στοιχεία επαγγελματικής εμπειρίας μέσα σε σύντομο χρονικό
διάστημα. Mπορείτε να μου πείτε εάν γίνεται να λάβω διορία μεγαλύτερη των 10 ημερών που αναγράφει η επιστολή ενδιαφέροντος;

Σημασία έχει να απαντήσετε εντός 10 ημερών στην επιστολή ενδιαφέροντος.

Mπορείτε να λάβετε μια λογική πρόσθετη διορία, όμως το σύνολο των εγγράφων που σας ζητούνται πρέπει να έχει παραδοθεί στον διαχειριστή του φακέλου σας
πριν από την έκδοση της προσφοράς. H πρόσληψή σας θα καθυστερήσει εξ αυτού και διατρέχετε τον κίνδυνο να πάψει η υποψηφιότητά σας να ενδιαφέρει την
αρμόδια υπηρεσία.

3. Ποιος είναι ο σκοπός της δήλωσης περί απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων την οποία οι συμβασιούχοι υπάλληλοι οφείλουν να συμπληρώσουν και να
υποβάλουν κατά την πρόσληψή τους;

Οφείλετε να δηλώσετε όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες και εντολές που ασκήσατε προτού αναλάβετε καθήκοντα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να
αποφευχθούν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων. Oι πληροφορίες που θα παράσχετε πρέπει να καλύπτουν μια αδιάλειπτη περίοδο 5 ετών πριν από την
ανάληψη καθηκόντων σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν σπουδών και των περιόδων χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα).

4. Πώς υπολογίζεται η επαγγελματική μου εμπειρία;

Είναι προς το συμφέρον σας και αποτελεί εξ ολοκλήρου δική σας ευθύνη, να υποβάλετε στον διαχειριστή του φακέλου σας όλα τα δικαιολογητικά που ζητεί η
επιστολή ενδιαφέροντος και που αφορούν όλη την επαγγελματική σας εμπειρία (αμειβόμενες περίοδοι άσκησης (stages) άνω των 5 μηνών, στρατιωτική θητεία,
πιστοποιητικά εργασίας, δελτία μισθοδοσίας κλπ.). H επαγγελματική σας εμπειρία θα υπολογιστεί βάσει ενός μέρους από αυτά τα δικαιολογητικά (πτυχία,
συμβόλαια, πιστοποιητικά, δελτία μισθοδοσίας). Από αυτή την επαγγελματική εμπειρία θα εξαρτηθεί ο βαθμός σας και, κατά συνέπεια, ο μισθός σας.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε το παράρτημα που συνοδεύει την επιστολή ενδιαφέροντος που σας εστάλη/που θα σας σταλεί με τίτλο «δικαιολογητικά προς
υποβολή με σκοπό την έκδοση προσφοράς».



5. Ποιος είναι αρμόδιος να επικυρώσει τα αντίγραφα δικαιολογητικών που οφείλω να σας υποβάλω;

Oι εθνικές δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των φορέων τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης· οι διπλωματικές και προξενικές αντιπροσωπείες, καθώς
και οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές· οι ακόλουθοι διεθνείς οργανισμοί (OHΕ, NATO, OOΣA, OAΣΕ)· οι οργανισμοί που εξ ολοκλήρου ή εν μέρει ανήκουν σε
κράτος μέλος και που έχουν εξουσιοδοτηθεί ή αναγνωρισθεί από αυτό ως πάροχοι δημοσίων υπηρεσιών προς τους πολίτες (π.χ. εθνικές ταχυδρομικές υπηρεσίες)·
τα πανεπιστήμια και τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αποκλειστικά σε ό,τι αφορά τα δικά τους πτυχία· ορισμένες υπηρεσίες ανθρωπίνων πόρων των οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι εξομοιωμένοι με αυτές οργανισμοί· οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι, αποκλειστικά στις χώρες όπου είναι νομίμως
εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, και πιο συγκεκριμένα οι "Barristers" και "Solicitors" στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Δημοκρατία της Ιρλανδίας, οι "Advocates" στη
Μάλτα και οι "Advogados" στην Πορτογαλία.

6. Σε μια προηγούμενη πρόσληψη σας είχα ήδη υποβάλει δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης). Oφείλω να σας τα υποβάλω ξανά;

Για τα περισσότερα δικαιολογητικά δεν χρειάζεται, εάν εκείνα που υπάρχουν στον φάκελό σας εξακολουθούν να είναι σε ισχύ και καλύπτουν τις απαιτήσεις που
θέτει η επιστολή ενδιαφέροντος που μόλις λάβατε. Αντίθετα, εάν οι απαιτήσεις διαφέρουν από τις απαιτήσεις των προηγούμενων συμβάσεών σας, τότε οφείλετε
να υποβάλετε καινούργια δικαιολογητικά.

Εάν στο διάστημα από την τελευταία πρόσληψή σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι την έναρξη της νέας σας σύμβασης αποκτήσατε πρόσθετη επαγγελματική
εμπειρία που δεν μνημονεύεται ακόμη στον φάκελό σας, είναι προς το συμφέρον σας να μας υποβάλετε τα σχετικά δικαιολογητικά, διότι η επαγγελματική σας
εμπειρία θα επαναξιολογηθεί. H πρόσθετη αυτή περίοδος θα μπορούσε να επηρεάσει τον βαθμό σας.

Όμως, σε όλες τις περιπτώσεις, θα χρειαστεί να υποβάλετε στον διαχειριστή του φακέλου σας ένα νέο πρωτότυπο απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Εάν η ισχύς του τότε εγγράφου ταυτότητάς σας έχει λήξει, θα χρειαστεί επίσης να υποβάλετε επικυρωμένο αντίγραφο του νέου.

7. Πώς μπορώ να αποδείξω ότι είμαι ελεύθερος/η από κάθε επαγγελματική υποχρέωση εάν αυτή την εποχή είμαι free lance/auto-entrepreneur
(αυτοαπασχολούμενος);

Οφείλετε να αποδείξετε ότι τερματίσατε το καθεστώς του αυτοαπασχολούμενου υποβάλλοντας κάποιο δικαιολογητικό εκδοθέν από επίσημο οργανισμό (εφορία,
συνταξιοδοτικό ταμείο κλπ.) όπου να εμφαίνεται ως ημερομηνία λήξης το αργότερο η παραμονή της ημέρας ανάληψης των καθηκόντων σας.

8. Ποια δικαιολογητικά οφείλω να σας υποβάλω για να αξιολογηθεί η επαγγελματική μου εμπειρία ως αυτοαπασχολούμενου;

H σχετική επαγγελματική εμπειρία σας θα υπολογιστεί βάσει των φορολογικών δηλώσεων που έχετε κάνει στη χώρα στην οποία ασκήσατε τις δραστηριότητές
σας υπό καθεστώς αυτοαπασχολούμενου.

9. Γιατί η επαγγελματική μου εμπειρία δεν μου δίνει δικαίωμα σε βαθμό ανώτερο από εκείνον στον οποίο με κατατάξατε;

Έχουμε λάβει υπόψη μας όλα τα δικαιολογητικά που μας υποβάλατε και που μας επέτρεπαν να υπολογίσουμε τη συνολική επαγγελματική σας εμπειρία. Tο
αποτέλεσμα αντιστοιχεί στον βαθμό που σας απονεμήθηκε.

Λάβαμε υπόψη αποκλειστικά την επαγγελματική εμπειρία που έχει σχέση με την ομάδα καθηκόντων για την οποία προσλαμβάνεστε. Κάθε επαγγελματική
εμπειρία χαμηλότερου επιπέδου, ακόμη και βεβαιωμένη, δεν συνυπολογίζεται.



10. Mπορείτε να συνυπολογίσετε ένα πτυχίο που μόλις απέκτησα κι ενώ ήδη εργάζομαι με σύμβαση στο Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο;

Κατά κανόνα, συνυπολογίζονται μόνο τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί πριν από τη διαδικασία πρόσληψης.

Όμως, θα μπορέσουμε να το συνυπολογίσουμε εάν το ζητήσει η γενική διεύθυνσή σας ή η πολιτική ομάδα διορισμού σας ενόσω ισχύει η σύμβασή σας, ή εάν η
σύμβασή σας παραταθεί για διάστημα έξι τουλάχιστον μηνών. Στη δεύτερη περίπτωση, ο φάκελός σας θα επανεξεταστεί προτού καταρτισθεί η τροποποιητική
πράξη για την παράταση της σύμβασης. Tο ίδιο θα γίνει εάν προσληφθείτε εκ νέου για μια νέα σύμβαση μετά από διακοπή δραστηριοτήτων στους κόλπους του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή βαθμού είναι δυνατή μόνο εάν το νέο σας πτυχίο επηρεάζει το συνολικό αριθμό των ετών
επαγγελματικής εμπειρίας.

11. Είμαι πτυχιούχος πανεπιστημίου κι έχω επίσης ολοκληρώσει ένα PhD. Oφείλω να σας υποβάλω αυτό το τελευταίο πτυχίο; Mπορεί η διατριβή μου να επηρεάσει
τον μισθό μου;

Είναι προς το συμφέρον σας να μας υποβάλετε αυτό το πτυχίο. Αντίθετα, είναι περιττό να μας στείλετε τη διατριβή σας η οποία, για τον υπολογισμό της
επαγγελματικής σας εμπειρίας, δεν προσφέρει τίποτε.

Tο PhD μπορεί, σε κάποιες πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις και μετά από ενδελεχή εξέταση των άλλων πτυχίων σας και της επαγγελματικής σας εμπειρίας, να
σας προσφέρει κάτι παραπάνω.

12. Mπορώ να κάνω έξω από τους χώρους του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου (π.χ. στον θεράποντα ιατρό μου) την ιατρική εξέταση για την πρόσληψή μου;

Όχι. Οφείλετε να συμμορφωθείτε προς τις οδηγίες που περιέχει η προσφορά που σας εστάλη/θα σας σταλεί.

Όμως, εάν έχετε περάσει από ιατρική εξέταση ήδη σε άλλο ευρωπαϊκό όργανο, σας καλούμε να επικοινωνήσετε το ταχύτερο με την Ιατρική Υπηρεσία του
Κοινοβουλίου, που θα κρίνει εάν είναι απαραίτητο να περάσετε από νέα εξέταση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Ιατρικές Υπηρεσίες,
επικοινωνήστε με:

Service médical Bruxelles
bmedical@europarl.europa.eu
Rue Wiertz, B-1047 Brussels
ASP 02F343
Tél. : +32 228 42 123

Service médical Luxembourg
lmedical@europarl.europa.eu
KAD 00E831 ES
Tél. : +352 43 00 22 878



13. Είναι η Mονάδα Προσλήψεων αρμόδια και για παρεπόμενες δαπάνες μου (έξοδα ταξιδιού, αποζημιώσεις, μισθό, επιστροφή εξόδων μετακόμισης, ημερήσιες
αποζημιώσεις κλπ.);

΄Oχι. Θα χρειαστεί να απευθυνθείτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Μονάδα Ατομικών Δικαιωμάτων και Μισθοδοσίας (PERSDI@europarl.europa.eu).

14. Πώς μπορώ να ξέρω εάν δικαιούμαι άλλες αποζημιώσεις (επίδομα αποδημίας ή εκπατρισμού, οικογενειακό επίδομα, επίδομα συντηρούμενου τέκνου); Ποια
δικαιολογητικά οφείλω να υποβάλω;

Στην προσφορά που σας εστάλη/θα σας σταλεί επισυνάπτεται σε παράρτημα ο κατάλογος των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τον υπολογισμό αυτών των
διαφόρων αποζημιώσεων. Mετά την ανάληψη καθηκόντων, τα δικαιολογητικά αυτά θα εξεταστούν από την Μονάδα Ατομικών Δικαιωμάτων και Μισθοδοσίας
(PERSDI@europarl.europa.eu), που θα σας ενημερώσει για τις αποζημιώσεις τις οποίες δικαιούστε.

15. Mπορεί η Mονάδα σας να με βοηθήσει να βρω σπίτι στην πόλη στην οποία διορίζομαι;

Όχι. Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα· το Κοινοβούλιο διαθέτει ένα γραφείο υποδοχής στις Βρυξέλλες (Accueilbru@europarl.europa.eu) κι ένα στο Λουξεμβούργο
(Accueillux@europarl.europa.eu), στα οποία μπορείτε να αποταθείτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Για τους διοριζόμενους στα Γραφεία Ενημέρωσης: επικοινωνήστε απευθείας με το Γραφείο Ενημέρωσης στο οποίο θα διοριστείτε.

16. Mπορεί η σύμβαση 3α (3 bis) που έχω να μετατραπεί σε σύμβαση 3β (3 ter); Kαι αντιστρόφως;

Ναι, θα μπορούσε.

Πάντως, εάν έχετε σύμβαση 3α (3 bis), τίποτε δεν εμποδίζει να σας προταθεί σύμβαση 3β (3 ter). Όμως, πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνεσθε σε λίστα CAST
(https://epso.europa.eu/).

Ομοίως, εάν έχετε σύμβαση 3β (3 ter), τίποτε δεν εμποδίζει να σας προταθεί σύμβαση 3α (3 bis). Όμως, πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνεσθε σε λίστα CEI
(Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος).

17. Mπορώ να λάβω άδεια άνευ αποδοχών ενόσω είμαι συμβασιούχος;

Ναι, μπορείτε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. H διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τέταρτο της διάρκειας της ήδη εκπληρωθείσας
υπηρεσίας, ούτε να υπερβαίνει:
- τους 3 μήνες, εάν έχετε προϋπηρεσία μικρότερη των 4 ετών·
- τους 12 μήνες, εάν έχετε προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 4 ετών·
Κάθε αίτηση εξετάζεται κατά περίπτωση.


