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ΠΡΟΣΛΗΨΗ

1. Ποια έγγραφα είναι απαραίτητα για την πρόσληψη;

Ο κατάλογος των εγγράφων που υποχρεούστε να φορτώσετε στην εφαρμογή People εμφαίνεται στην προσφορά που έχετε λάβει/που θα λάβετε μέσω της
εφαρμογής.

2. Τι να κάνω εάν υπάρχει πρόβλημα πρόσβασης στο People (ο σύνδεσμος που περιέχεται στην προσφορά απασχόλησης δεν λειτουργεί / μήνυμα ελέγχου
εντοπισμού ιού)

 Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα από τα παρακάτω προγράμματα περιήγησης: Mozilla Firefox ή Google Chrome.
 Δείτε προσεκτικά το βίντεο που εξηγεί τη χρήση της εφαρμογής. Ο σύνδεσμος είναι ενσωματωμένος στο μήνυμα που περιέχει τον σύνδεσμο για το PEOPLE:

http://m.europarl.europa.eu/EPMobile/img/PEOPLE_Tutorial_EN.mp4
 Αν εξακολουθείτε να έχετε πρόβλημα πρόσβασης, μπορείτε να απευθύνετε μήνυμα μέσω του PEOPLE_ITproblem_RTU@ep.europa.eu. Ει δυνατόν,

αποστείλτε μια εκτύπωση οθόνης όπου να εμφαίνεται το «λάθος» ή η αδυναμία πρόσβασης στην εφαρμογή.
Εάν λάβετε μήνυμα «ελέγχου εντοπισμού ιού» κατά τη φόρτωση των εγγράφων σας, κλείστε την εφαρμογή και επανέλθετε μερικά λεπτά αργότερα. Είναι
πιθανόν να έχει φορτωθεί στο μεταξύ το συγκεκριμένο έγγραφο.

3. Πού πρέπει να αποστείλω τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την πρόσληψή μου;

Τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα επικυρωμένα γνήσια αντίγραφα πρέπει να προσκομιστούν στα γραφεία της Μονάδας Σχέσεων με το Προσωπικό (Unit for Relations
with Personnel) στις Βρυξέλλες, οδός Montoyer 70, κατά την υπογραφή της σύμβασής σας.
Αν δεν έχετε λάβει τα έγγραφά σας μέχρι την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων σας, μπορείτε να τα αποστείλετε με το εσωτερικό ταχυδρομείο στην
ακόλουθη διεύθυνση:

Μονάδα Προσλήψεων Συμβασιούχων Υπαλλήλων και Διαπιστευμένων Κοινοβουλευτικών Βοηθών
(Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit)
GEO 02B012
Luxembourg
σε έναν φάκελο με την ένδειξη «ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, Documents».



4. Τι γίνεται εάν δεν μπορώ να προσκομίσω τα πρωτότυπα ή τα επικυρωμένα γνήσια αντίγραφα που απαιτούνται για την πρόσληψή μου κατά την υπογραφή
της σύμβασής μου;

Έχετε στη διάθεσή σας τρεις μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της σύμβασης για να προσκομίσετε τα έγγραφά σας.
Ο προσωπικός σας φάκελος θα παραμείνει στη Μονάδα Προσλήψεων Συμβασιούχων Υπαλλήλων και Διαπιστευμένων Κοινοβουλευτικών Βοηθών έως την
παραλαβή των απαιτούμενων πρωτότυπων εγγράφων και/ή των επικυρωμένων γνήσιων αντιγράφων σας (βλ. σημείο 3).
Αυτό σημαίνει ότι ο προσδιορισμός των αποδοχών σας, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο καθορισμός των ατομικών σας δικαιωμάτων, θα καθυστερήσει.
Κατά συνέπεια, μέχρι τότε θα λαμβάνετε μόνο τον βασικό μισθό σας.
Αν παρέλθει η τρίμηνη προθεσμία και δεν έχετε προσκομίσει τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα επικυρωμένα γνήσια αντίγραφα, θα τεθεί τέλος στη σύμβασή σας.

5. Τι γίνεται εάν πρόκειται να προσληφθώ με την ιδιότητα του διαπιστευμένου κοινοβουλευτικού βοηθού και δεν έχω την ιθαγένεια ενός εκ των κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Ένας βουλευτής μπορεί να επιθυμεί να σας προσλάβει ως διαπιστευμένο κοινοβουλευτικό βοηθό, έστω και αν έχετε ιθαγένεια «εκτός ΕΕ». Στην περίπτωση
αυτή, ο βουλευτής υποβάλλει δεόντως αιτιολογημένη αίτηση στην αρμόδια για τη σύναψη συμβάσεων απασχόλησης αρχή (AECE). Η τελευταία μπορεί να
παρεκκλίνει από την υποχρέωση της ιθαγένειας ενός κράτους μέλους και ενημερώνει τον βουλευτή για τη συνέχεια που έδωσε στην αίτησή του. Στη συνέχεια,
ο βουλευτής μπορεί να υποβάλει την αίτηση πρόσληψης που σας αφορά με την κανονική διαδικασία.

6. Δεν έχω (ακόμη) λάβει διπλώματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μπορώ να προσληφθώ;

Όχι. Αν ο βουλευτής σας ζητεί την πρόσληψή σας σε βαθμό 14 έως 19.
Ναι. Αν, αντί για δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορείτε να παρουσιάσετε δίπλωμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και κατάλληλη επαγγελματική πείρα τριών τουλάχιστον ετών, με πλήρη απασχόληση και μετ’ αποδοχών. Η πρόσληψή σας δεν
θα μπορεί να γίνει πάνω από τον βαθμό 13.

7. Τι γίνεται σε περίπτωση επαναπρόσληψης με διακοπή/χωρίς διακοπή (ποια είναι τα απαιτούμενα έγγραφα);

Σε περίπτωση επαναπρόσληψης με διακοπή:
Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτήν που περιγράφεται για την πρόσληψη.
Θα πρέπει να φροντίσετε να φορτώσετε στο People ένα νέο απόσπασμα ποινικού μητρώου, μια νέα δήλωση εμπιστευτικότητας και, ενδεχομένως, ένα
έγγραφο ταυτότητας που βρίσκεται σε ισχύ (εάν έχει παρέλθει η ισχύς του εγγράφου που εισήχθη κατά την προηγούμενή σας πρόσληψη). Το δίπλωμα και/ή η
επαγγελματική πείρα μπορούν να ανακτηθούν από τον προσωπικό σας φάκελο στο Streamline, εάν φροντίσατε να τα σώσετε πριν από τη λήξη της
προηγούμενής σας σύμβασης.
Σε περίπτωση επαναπρόσληψης χωρίς διακοπή:
Η αίτηση επαναπρόσληψης είναι η ίδια με αυτήν που περιγράφεται για την πρόσληψη, μόνο που δεν θα χρειαστεί να προσκομίσετε κανένα έγγραφο.
Θα κληθείτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να υπογράψετε τη νέα σας σύμβαση.



8. Μου είναι πολύ δύσκολο να λάβω το ποινικό μητρώο και/ή το έγγραφο που αφορά τη στρατιωτική μου θητεία (υποχρεωτικό για την Αυστρία, την Κύπρο,
τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα και τη Λιθουανία, και για τις χώρες εκτός ΕΕ, καθώς και για τα πρόσωπα που έχουν διπλή ιθαγένεια) σε
μικρό χρονικό διάστημα. Τι πρέπει να κάνω;

Αν δεν είστε σε θέση να φορτώσετε κάποιο από τα έγγραφα αυτά στην εφαρμογή People, το αργότερο πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης
της σύμβασής σας, η αρμόδια για τη σύναψη συμβάσεων απασχόλησης αρχή (AECE) μπορεί να κάνει δεκτή την υπεύθυνη δήλωση που διατίθεται στην εφαρμογή
People, δεόντως, συμπληρωμένη, χρονολογημένη και υπογεγραμμένη. Θα υποβάλετε τα πρωτότυπα έγγραφα (ή επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο) κατά την
υπογραφή της σύμβασής σας ή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης.

9. Ποιος εξουσιοδοτείται να επικυρώνει ακριβή αντίγραφα των εγγράφων που πρέπει να σας αποστείλω;

Οι εθνικές δημόσιες διοικήσεις, συμπεριλαμβανομένων των φορέων τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, οι διπλωματικές και προξενικές αντιπροσωπείες,
καθώς και οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές, οι διεθνείς οργανισμοί ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΟΟΣΑ, ΟΑΣΕ, οι οργανισμοί που ανήκουν πλήρως ή εν μέρει σε ένα κράτος
μέλος και εξουσιοδοτούνται ή αναγνωρίζονται από το τελευταίο ως παρέχοντες δημόσιες υπηρεσίες στον πολίτη (για παράδειγμα, οι εθνικές ταχυδρομικές
υπηρεσίες), τα πανεπιστήμια και τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα όταν πρόκειται για δικά τους διπλώματα, ορισμένες υπηρεσίες ανθρωπίνων πόρων των
θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι εξομοιούμενοι με αυτούς οργανισμοί, οι συμβολαιογράφοι, οι δικηγόροι μόνον στις χώρες στις οποίες
εξουσιοδοτούνται εκ του νόμου να τα κάνουν, ονομαστικά:

 οι «Barristers» και οι «Solicitors» στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας·
 οι «Advocates» στη Μάλτα·
 οι «Advogados» στην Πορτογαλία.

10. Σε τι αποσκοπεί η δήλωση περί απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων που οι διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί υποχρεούνται να συμπληρώσουν και
να υποβάλουν κατά την πρόσληψή τους;

Πρόκειται για μια υποχρεωτική δήλωση που η αρμόδια για τη σύναψη συμβάσεων απασχόλησης αρχή (AECE) εξετάζει για να διαπιστώσει αν υπάρχει
ενδεχόμενο προσωπικό συμφέρον που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία σας, ή οιαδήποτε άλλη σύγκρουση συμφερόντων. Έτσι, υποχρεούστε
να δηλώνετε όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες και όλες τις εντολές που ασκήσατε πριν από την ανάληψη των καθηκόντων σας στο Κοινοβούλιο,
προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων. Οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να καλύπτουν μια συνεχόμενη περίοδο
πέντε ετών πριν από την ανάληψη των καθηκόντων σας στο Κοινοβούλιο (συμπεριλαμβανομένων και ενδεχόμενων σπουδών ή περιόδων χωρίς επαγγελματική
ενασχόληση).

11. Η Μονάδα Προσλήψεων Συμβασιούχων Υπαλλήλων και Διαπιστευμένων Κοινοβουλευτικών Βοηθών είναι επίσης αρμόδια για τη διαχείριση των
αποζημιώσεων και του μισθού μου;

Όχι. Θα πρέπει να απευθύνεστε στη Μονάδα Ατομικών Δικαιωμάτων και Αποδοχών (Individual Entitlements and Payroll Unit)(INFONAP@europarl.europa.eu
για μισθοδοσία, PERSDI@europarl.europa.eu για τα ατομικά δικαιώματα).



12. Η ιατρική εξέταση για την πρόσληψη μπορεί να γίνει εκτός των χώρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, π.χ. στον θεράποντα ιατρό μου;

Όχι. Υποχρεούστε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιέχονται στην κοινοποίηση του People που σας ενημέρωσε/θα σας ενημερώσει ότι η σύμβασή σας ως
κοινοβουλευτικού βοηθού είναι έτοιμη.

Ωστόσο, εάν στο παρελθόν έχετε περάσει από ιατρική εξέταση σε άλλο ευρωπαϊκό όργανο, καλείσθε να επικοινωνήσετε το ταχύτερο με την ιατρική υπηρεσία
του Κοινοβουλίου, η οποία θα κρίνει κατά πόσον είναι αναγκαίο να κάνετε και άλλη εξέταση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ιατρικές εξετάσεις,
επικοινωνήστε με:

Brussels Medical Service Luxembourg Medical Service
bmedical@europarl.europa.eu lmedical@europarl.europa.eu
Rue Wiertz, B-1047 Brussels Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg
ASP 02F343 KAD 00E831 ES
Tél. : +32 228 42 123 Tél. : +352 43 00 22 878

13. Η Μονάδα Προσλήψεων Συμβασιούχων Υπαλλήλων και Διαπιστευμένων Κοινοβουλευτικών Βοηθών μπορεί να με βοηθήσει να βρω μέρος να μείνω στην
πόλη στην οποία θα εργασθώ;

Όχι, αλλά το θεσμικό μας όργανο διαθέτει Γραφείο Υποδοχής για τους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς που έχουν τοποθετηθεί στις Βρυξέλλες, με
το οποίο μπορείτε να έλθετε σε επαφή στην εξής διεύθυνση: AccueilBru@europarl.europa.eu.

14. Πώς μπορώ να μάθω αν μπορώ να επωφεληθώ από άλλες αποζημιώσεις (αποδημίας ή εκπατρισμού, εστίας, εξαρτώμενου τέκνου); Ποια έγγραφα πρέπει
να προσκομίσω;

Ο κατάλογος των εγγράφων που πρέπει να προσκομιστούν και επιτρέπουν τον υπολογισμό των διαφόρων αυτών αποζημιώσεων επισυνάπτεται στην προσφορά
που σας απευθύνθηκε μέσω της εφαρμογής People. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας, τα έγγραφα αυτά θα εξετασθούν από τη Μονάδα Ατομικών
Δικαιωμάτων και Αποδοχών (Individual Entitlements and Payroll Unit) (PERSDI@europarl.europa.eu), η οποία θα σας ενημερώσει για τις αποζημιώσεις και
παροχές που δικαιούστε.

15. Με ηλεκτρονικό μήνυμα έλαβα κοινοποίηση με έντυπα που αφορούν την καταβολή του μισθού μου, την ασφάλιση ασθενείας και ατυχήματος, κ.λπ. Τι
πρέπει να κάνω με αυτά τα έγγραφα;

Τα πρωτότυπα αυτά έγγραφα πρέπει να συμπληρωθούν από εσάς και να παραδοθούν, κατά την υπογραφή της σύμβασής σας, στα γραφεία της
Μονάδας Σχέσεων με το Προσωπικό (Unit for Relations with Personnel) στις Βρυξέλλες
Rue Montoyer 70, Brussels.



16. Πότε και πού πρέπει να υποβάλω τα έγγραφα που απαιτούνται για τη στοιχειοθέτηση των ατομικών μου δικαιωμάτων (παροχές και αποζημιώσεις);

Τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα μπορούν να υποβληθούν, κατά την υπογραφή της σύμβασής σας, στα γραφεία της
Μονάδας Σχέσεων με το Προσωπικό (Unit for Relations with Personnel) στις Βρυξέλλες,
Rue Montoyer 70
Brussels
ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς στην
Individual Entitlements and Payroll Unit
Bureau GEO 03B013
22-24 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg

σε έναν φάκελο με την ένδειξη «ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, Documents».
Σας συμβουλεύουμε να αποστείλετε τα έγγραφα αυτά το συντομότερο δυνατόν, ώστε να μην καθυστερήσει ο καθορισμός των δικαιωμάτων σας.

17. Μπορώ να ασκήσω ή να εξακολουθήσω να ασκώ δραστηριότητα εκτός του Κοινοβουλίου παράλληλα με τη σύμβασή μου ως διαπιστευμένου
κοινοβουλευτικού βοηθού(π.χ. αυτοαπασχόληση, μισθωτή εργασία, πολιτική εντολή σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο);

Η απασχόλησή σας στο Κοινοβούλιο μπορεί να είναι πλήρης ή μερική.
Αν προσληφθείτε με μερική απασχόληση κατόπιν αιτήματος του βουλευτή σας, μπορείτε να διατηρήσετε ή να αναπτύξετε μια συμπληρωματική δραστηριότητα
με τη γραπτή και πρότερη άδεια του βουλευτή σας και της ΑΔΑ του Κοινοβουλίου. Η δραστηριότητα αυτή δεν πρέπει να παρακωλύει τα καθήκοντα που ασκείτε
στον συγκεκριμένο βουλευτή ούτε να βλάπτει τα συμφέροντα του Κοινοβουλίου. Εν γένει, δεν επιτρέπεται να είναι κανείς ταυτόχρονα και διαπιστευμένος
κοινοβουλευτικός βοηθός και είτε τοπικός βοηθός για έναν εθνικό βουλευτή, ή και μέλος μιας ομάδας άσκησης πίεσης, ή και να ενεργεί ως εντολοδόχος
πληρωμών για τοπικούς βοηθούς, και τούτο προκειμένου να αποφεύγεται κάθε σύγκρουση συμφερόντων.

Αν σας επιτραπεί να εργασθείτε με μερική απασχόληση κατόπιν αιτήματός σας, δεν μπορείτε να ασκήσετε αμειβόμενη εξωτερική δραστηριότητα άλλη από την
άσκηση δημόσιου αιρετού αξιώματος.

Αν ενδιαφέρεστε να ασκήσετε εξωτερική δραστηριότητα ή δημόσιο αιρετό αξίωμα, θα πρέπει να υποβάλετε προηγουμένως αίτηση αδείας χρησιμοποιώντας
το κατάλληλο έντυπο (διατίθεται στην εφαρμογή People ή στο Intranet) στο τμήμα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων της Μονάδας Διαχείρισης Προσωπικού και
Σταδιοδρομιών (droitsetobligations@ep.europa.eu).


