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Συχνές ερωτήσεις
Πρακτική άσκηση Schuman στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

1. Μπορώ να στείλω αίτηση αυθόρμητα;

Όχι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν δέχεται αυθόρμητες αιτήσεις. Οι αιτήσεις για πρακτική
άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποβάλλονται δυο φορές τον χρόνο:
 τον Οκτώβριο, για περιόδους πρακτικής άσκησης που αρχίζουν τον Μάρτιο και

τελειώνουν τον Ιούλιο

 τον Μάιο, για τις περιόδους πρακτικής άσκησης που αρχίζουν τον Οκτώβριο και
τελειώνουν τον Φεβρουάριο.

2. Ποια προσόντα χρειάζομαι για να υποβάλω αίτηση για πρακτική άσκηση Schuman;

Απαιτείται πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών. Πρέπει να
έχετε αποκτήσει το πτυχίο σας τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την πρώτη ημέρα της
πρακτικής σας άσκησης.

3. Έχω ολοκληρώσει τουλάχιστον τρία έτη πανεπιστημιακών σπουδών, αλλά δεν έχω
ακόμη λάβει το πτυχίο μου. Μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Ναι, αλλά, αν επιλεγείτε, θα πρέπει να προσκομίσετε επίσημη δήλωση του πανεπιστημίου
σας που να επιβεβαιώνει ότι αποκτήσατε το πτυχίο σας τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την
πρώτη ημέρα της πρακτικής σας άσκησης.

4. Υπάρχει όριο ηλικίας;

Για να υποβάλετε αίτηση πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών. Δεν υπάρχει ανώτατο όριο
ηλικίας.

5. Δεν έχω την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορώ να
υποβάλω αίτηση;

Ναι. Η αρμόδια αρχή μπορεί να προσφέρει περιορισμένο αριθμό περιόδων πρακτικής
άσκησης σε αιτούντες από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν επιλεγείτε, θα πρέπει
να φροντίσετε για την έκδοση βίζας, άδειας διαμονής και άδειας εργασίας, εφόσον
απαιτούνται. Τα σχετικά έξοδα δεν θα επιστρέφονται.
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6. Υπάρχει όριο στον αριθμό των αιτήσεων που μπορώ να υποβάλω;

Ναι. Κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου υποβολής αιτήσεων μπορείτε να στείλετε έως τρεις
αιτήσεις.

7. Σε περίπτωση που προκηρύσσονται πολλές θέσεις για την ίδια πρακτική άσκηση
(θέση Α, Β, Γ κ.λπ.), μπορώ να υποβάλω αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις;

Κάποιες φορές, όταν μία μονάδα/υπηρεσία προσφέρει περισσότερες από μία θέσεις για την
ίδια πρακτική άσκηση, χρησιμοποιούνται γράμματα της αλφαβήτου (Α, Β, Γ κ.λπ.) για να
διακριθούν οι θέσεις αυτές. Σε κάθε θέση που προσφέρεται αντιστοιχεί ένα γράμμα της
αλφαβήτου. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τρεις προσφορές πρακτικής άσκησης
συνολικά, είτε σε μία είτε σε περισσότερες υπηρεσίες/μονάδες.  Εναπόκειται σε εσάς να
αποφασίσετε πώς θέλετε να διαρθρώσετε τις αιτήσεις σας. Επισημαίνεται ότι δεν μπορείτε να
υποβάλετε περισσότερες από τρεις αιτήσεις, ακόμη και αν αυτές αφορούν πανομοιότυπες
θέσεις.

8. Μπορώ να υποβάλω ταυτόχρονα αίτηση για πρακτική άσκηση και σε άλλα
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα;

Ναι.

9. Έχω ήδη πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση/Έχω ήδη εργαστεί σε θεσμικό όργανο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορώ παρόλα αυτά να υποβάλω αίτηση για πρακτική
άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

Εάν έχετε ολοκληρώσει πρακτική άσκηση (αμειβόμενη ή μη) σε θεσμικό ή άλλο όργανο ή
οργανισμό της ΕΕ που διήρκεσε περισσότερο από δύο συνεχόμενους μήνες, δεν είστε πλέον
επιλέξιμος για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης Schuman. Ο ίδιος κανόνας ισχύει
εάν έχετε εργαστεί για οποιονδήποτε από τους φορείς που αναφέρονται στον ανωτέρω
σύνδεσμο για περισσότερους από δύο συνεχόμενους μήνες.
Ωστόσο, εάν η πρακτική άσκηση ή η απασχόλησή σας διήρκεσε ακριβώς δύο μήνες ή
λιγότερο, εξακολουθείτε να είστε επιλέξιμος για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

10. Μπορώ να διορθώσω ή να τροποποιήσω την αίτησή μου ηλεκτρονικά μετά την
αποστολή της;

Οι αιτήσεις δεν μπορούν να τροποποιηθούν μετά την υποβολή τους. Μπορείτε, ωστόσο, να
μας ζητήσετε να διαγράψουμε τον λογαριασμό σας αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη
διεύθυνση PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu. Πρέπει να αναφέρετε ρητά τη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με τον λογαριασμό που επιθυμείτε να
διαγράψετε. Μόλις λάβετε την επιβεβαίωση ότι ο λογαριασμός σας έχει διαγραφεί, μπορείτε
να εγγραφείτε ξανά και να υποβάλετε εκ νέου τις αιτήσεις σας για έως τρεις προσφορές
πρακτικής άσκησης συνολικά.
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11. Δεν έχω πρόσβαση στον λογαριασμό μου. Τι να κάνω;

Αν δεν θυμάστε τον κωδικό πρόσβασής σας, μπορείτε να τον αποκαταστήσετε κάνοντας κλικ
στο «ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΑΣ;». Εάν δεν λάβετε ηλεκτρονικό
μήνυμα με σύνδεσμο για την επαναφορά του κωδικού σας εντός λίγων ωρών, επικοινωνήστε
με τη διεύθυνση PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu.
Το σύστημα υποβολής αιτήσεων που χρησιμοποιούμε αρχειοθετεί αυτόματα τους κενούς
λογαριασμούς, για παράδειγμα, όταν ένας υποψήφιος αρχίζει τη διαδικασία εγγραφής αλλά
δεν υποβάλλει αίτηση για καμία προσφορά εντός των επόμενων ημερών.

12. Σε ποια γλώσσα πρέπει να συντάξω την αίτησή μου (βιογραφικό σημείωμα,
επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος);

Μπορείτε να συντάξετε την αίτησή σας σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Ωστόσο,
για να αυξηθούν οι πιθανότητες επιλογής σας, το βιογραφικό σας πρέπει να συνταχθεί είτε
στα Αγγλικά είτε στα Γαλλικά. Σας συνιστούμε να συντάξετε την επιστολή εκδήλωσης
ενδιαφέροντος στη γλώσσα της προσφοράς για την οποία υποβάλλετε αίτηση.

13. Πότε πρέπει να στείλω τα δικαιολογητικά μου έγγραφα;

Εάν δεν προσδιορίζεται διαφορετικά στην προσφορά πρακτικής άσκησης, δεν χρειάζεται να
υποβάλετε τα έγγραφα που αποδεικνύουν την επιλεξιμότητά σας κατά την αποστολή της
αίτησής σας. Θα χρειαστεί να υποβάλετε αυτά τα έγγραφα μόνο σε περίπτωση που
προεπιλεγείτε.

14. Θα κληθώ σε συνέντευξη κατά τη διάρκεια της περιόδου επιλογής;

Είναι πιθανό οι υπεύθυνοι προσλήψεων να σας καλέσουν σε σύντομη τηλεφωνική
συνέντευξη. Ωστόσο, μπορεί να προεπιλεγείτε χωρίς να χρειαστεί να δώσετε συνέντευξη.

15. Ποια δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να στείλω και σε ποια γλώσσα;

Εάν προεπιλεγείτε, θα σας ζητήσουμε να προσκομίσετε:

 αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημιακού επιπέδου·
 φωτοτυπία έγκυρου διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας·
 αντίγραφο ποινικού μητρώου που εκδόθηκε εντός των τελευταίων έξι μηνών πριν από

την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής σας άσκησης.

Τα έγγραφα αυτά μπορούν να συνταχθούν σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ.
Δεδομένου ότι μπορεί να χρειαστείτε χρόνο για να συγκεντρώσετε τα εν λόγω έγγραφα, σας
συνιστούμε να τα έχετε έτοιμα για την περίπτωση που προεπιλεγείτε.

16. Έχω προεπιλεγεί. Αυτό σημαίνει ότι μου προσφέρεται η δυνατότητα να
πραγματοποιήσω πρακτική άσκηση στο Κοινοβούλιο;

Όχι. Παρά το γεγονός ότι προεπιλέγουμε αρκετούς υποψηφίους για κάθε προσφορά
πρακτικής άσκησης, μπορούμε να προσφέρουμε τη θέση μόνο σε έναν υποψήφιο. Ο
υποψήφιος που θα επιλεγεί (μεταξύ των επικρατέστερων υποψηφίων) για μια συγκεκριμένη
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θέση λαμβάνει την προσφορά πρακτικής άσκησης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει περάσει
επιτυχώς τον έλεγχο επιλεξιμότητας. Σε διαφορετική περίπτωση, η διαδικασία πρόσληψης
συνεχίζεται με τους υπόλοιπους υποψηφίους για την εν λόγω θέση. Εάν τα προσόντα και οι
δεξιότητες των επικρατέστερων υποψηφίων είναι ίσου επιπέδου, η αρμόδια αρχή μπορεί να
εφαρμόσει κριτήρια ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων και γεωγραφικής ισορροπίας
προκειμένου να επιλέξει τον υποψήφιο που θα λάβει την προσφορά πρακτικής άσκησης.

17. Δεν προεπιλέχθηκα ούτε έλαβα προσφορά για πρακτική άσκηση στο θεσμικό
όργανο. Θα ενημερωθώ για τον λόγο για τον οποίο η αίτησή μου δεν έγινε δεκτή;

Όχι. Δεδομένου ότι λαμβάνουμε μεγάλο αριθμό αιτήσεων, η Μονάδα Πληροφόρησης και
Πρόσληψης Ασκουμένων δεν μπορεί να ενημερώνει τους υποψηφίους για τους λόγους για
τους οποίους οι αιτήσεις τους δεν έγιναν δεκτές. Η Μονάδα Πληροφόρησης και Πρόσληψης
Ασκουμένων δεν μπορεί ούτε να ενημερώνει τους υποψηφίους για τους λόγους για τους
οποίους δεν προεπιλέχθηκαν ούτε να προσφέρει συμβουλές στους υποψηφίους σχετικά με το
πώς να βελτιώσουν την αίτησή τους στο μέλλον.

18. Θα φορολογηθώ για τη μηνιαία αποζημίωσή μου;

Η μηνιαία αποζημίωση δεν υπόκειται σε φόρο της ΕΕ. Στο τέλος της πρακτικής σας
άσκησης, θα λάβετε πιστοποιητικό στο οποίο θα αναφέρεται το ποσό που θα λάβετε. Είναι
δική σας ευθύνη να ελέγξετε κατά πόσο φορολογείται η εν λόγω επιχορήγηση βάσει των
κανόνων των φορολογικών αρχών της χώρας σας.

19. Μπορώ να συνεχίσω τις σπουδές μου κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης;

Μπορείτε να συνεχίσετε τις σπουδές σας κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης.
Ωστόσο, δεδομένου ότι η πρακτική άσκηση συνιστά θέση πλήρους απασχόλησης, δεν
επιτρέπεται να παρακολουθείτε μαθήματα κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας.

20. Έχω μια αναπηρία. Υπάρχουν σχετικά ευεργετήματα;

Για τους ασκούμενους με αναπηρία που αναγνωρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
προβλέπονται ρυθμίσεις εύλογων προσαρμογών και πρόσθετο επίδομα έως 50 % της
μηνιαίας επιχορήγησης, ανάλογα με τον βαθμό αναπηρίας (αξιολόγηση από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο):
 Εάν η αναπηρία είναι μικρότερη του 20%, δεν καταβάλλεται πρόσθετο χρηματικό

ποσό.
 Εάν η αναπηρία είναι μεγαλύτερη ή ίση με 20% αλλά μικρότερη του 50%, το

πρόσθετο χρηματικό ποσό ανέρχεται στο 20% της μηνιαίας επιχορήγησης.
 Εάν η αναπηρία είναι μεγαλύτερη ή ίση με 50 %, το πρόσθετο χρηματικό ποσό θα

ανέρχεται στο 50 % της μηνιαίας επιχορήγησης.
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21. Πάσχω από αναπηρία που με εμποδίζει να συντάξω τα αναγκαία έγγραφα για την
αίτησή μου. Τι μπορώ να κάνω;

Αν πάσχετε από κάποια αναπηρία που σας εμποδίζει να συντάξετε τα αναγκαία έγγραφα για
τις διαδικασίες υποβολής αίτησης ή/και επιλογής, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση PERS-
Schuman-Trainees@europarl.europa.eu.

22. Το πανεπιστήμιό μου απαιτεί την υπογραφή ειδικής σύμβασης πρακτικής άσκησης
προκειμένου αυτή η πρακτική άσκηση να συνυπολογιστεί στις ακαδημαϊκές μου
μονάδες. Μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμπληρώσει και να υπογράψει το
υπόδειγμα που παρέχει το πανεπιστήμιο;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμπληρώνει ούτε υπογράφει συμφωνία ή έντυπο που
παρέχεται από εξωτερικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ή από τρίτους. Εάν το πανεπιστήμιό σας
ζητά αυτή τη σύμβαση για να είναι έγκυρη η πρακτική σας άσκηση, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο μπορεί να εκδώσει σύμβαση πρακτικής άσκησης με τρεις υπογράφοντες: το
ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον ασκούμενο και το πανεπιστήμιο. Εάν έχετε λάβει
επιστολή αποδοχής και χρειάζεστε τέτοιο έγγραφο, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση Pers-
Schuman-Trainees@europarl.europa.eu πριν από την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής σας
άσκησης.

Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις που δεν καλύπτονται από το παρόν έγγραφο ή από τους
εσωτερικούς κανόνες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση:

PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu


