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Η απασχόληση στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) αποτελεί μοναδική
ευκαιρία συμμετοχής σε ένα θεσμικό όργανο που δημιουργήθηκε για να
επιτελεί τον ρόλο του θεματοφύλακα των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μια δουλειά
που αξίζει
πραγματικά

Ως ο ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, στόχος μας είναι να
βελτιώνουμε τη δημοσιονομική διαχείριση της ΕΕ, να προωθούμε την
υποχρέωση λογοδοσίας και τη διαφάνεια, καθώς και να ενεργούμε ως ο
ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της
ΕΕ. Ελέγχουμε κατά πόσον ο προϋπολογισμός της ΕΕ εκτελείται σωστά, καθώς
και κατά πόσον οι πόροι της ΕΕ εισπράττονται και δαπανώνται νόμιμα και
σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
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Ένα ελκυστικό
πακέτο

Το ΕΕΣ έχει την έδρα του στο Λουξεμβούργο και απασχολεί συνολικά
περί τους 1 000 υπαλλήλους. Ως ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο, παρέχουμε
ανταγωνιστικούς μισθούς και ένα ολοκληρωμένο σύνολο παροχών, το οποίο
περιλαμβάνει άδειες και συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, ιατροφαρμακευτική
κάλυψη σε όλο τον κόσμο για τους υπαλλήλους και τα εξαρτώμενα από αυτούς
πρόσωπα, καθώς και ασφάλιση ζωής και αναπηρίας. Επίσης, προβλέπονται
πρόσθετες παροχές για τους υπαλλήλους που πληρούν τις σχετικές
προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης.
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Μάθηση και
επαγγελματική
εξέλιξη

Η μάθηση και η επαγγελματική εξέλιξη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
σταδιοδρομίας στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Αυτό επιτυγχάνεται με την
ανάθεση καθηκόντων που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον με την καθοδήγηση και
την υποστήριξη, καθώς και με την παροχή ευκαιριών εξέλιξης τόσο εντός όσο και εκτός
του οργάνου. Η απασχόληση στο ΕΕΣ συνιστά μια δυναμική διαδικασία, τα καθήκοντα
είναι ποικίλα και οι επισκέψεις ελέγχου, που καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων, σκοπό
έχουν να διαπιστωθεί πού και πώς δαπανώνται τα κεφάλαια της ΕΕ. Η πολιτική που
εφαρμόζουμε όσον αφορά τις προσλήψεις είναι τέτοια ώστε οι υπάλληλοι να έχουν τη
δυνατότητα να αλλάζουν θέσεις εντός του οργάνου. Αυτό τους παρέχει την ευκαιρία να
εργαστούν σε πολλούς διαφορετικούς τομείς πολιτικής.
Επιπλέον, οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε αμέτρητες ευκαιρίες μάθησης
που ενθαρρύνουν την προσωπική τους εξέλιξη και τους παρέχουν τη δυνατότητα
βελτίωσης και επικαιροποίησης της τεχνικής και επαγγελματικής εμπειρογνωσίας
τους. Για τους ελεγκτές και όλους τους λοιπούς υπαλλήλους οργανώνονται, καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους, υποχρεωτικά και προαιρετικά μαθήματα.

Το εργασιακό περιβάλλον μας είναι ανοικτό και συνεργατικό. Υποστηρίζουμε
ενεργά την πολυμορφία στον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε για την
επίτευξη των κοινών μας στόχων.

Πώς
δουλεύουμε

- Τα εγχειρίδια ελέγχου που έχουμε αναπτύξει περιέχουν λεπτομερείς οδηγίες
για τη διενέργεια των ελέγχων μας, απηχώντας τα αντίστοιχα διεθνή και επαγγελματικά
πρότυπα και την αναμενόμενη ποιότητα. Τα εγχειρίδιά μας καλύπτουν τα τρία
σημαντικότερα είδη ελέγχων (δημοσιονομικό, συμμόρφωσης και επιδόσεων).
- Έχουμε επίσης αναπτύξει πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με
τις μεθόδους ελέγχου με σκοπό την υποστήριξη των εργασιών των ελεγκτών
μας κατά τα διάφορα στάδια της ελεγκτικής διαδικασίας. Οι εν λόγω οδηγίες
συμπληρώνουν τα εγχειρίδια ελέγχου και παρέχουν στους ελεγκτές μας
συμβουλές σχετικά με διάφορες βέλτιστες πρακτικές.
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Τι λένε οι υπάλληλοί μας
ALFREDO, ελεγκτής:
Εργαζόμενος στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχεις το προνόμιο
να βλέπεις εκ των έσω με ποιο τρόπο η ΕΕ μπορεί πραγματικά να
αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων. Δεν πρόκειται μόνο για μια ευκαιρία
να εργαστείς σε ένα πολυποίκιλο και πολυπολιτισμικό περιβάλλον που
δίνει έμφαση στην επαγγελματική και την προσωπική σου εξέλιξη·
πρόκειται επίσης για τη δυνατότητα που έχεις να συναντήσεις επί
τόπου συνηθισμένους ανθρώπους και να μάθεις από τις εμπειρίες
τους, ώστε να μπορέσεις να συμβάλεις στην οικοδόμηση
Πορτογαλία
μιας καλύτερης ΕΕ.

CHARLOTTA, ελέγκτρια:

Σουηδία

Το να εργάζεσαι ως ελεγκτής στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό
Συνέδριο σημαίνει διεθνή σταδιοδρομία και συνεργασία με
συναδέλφους από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ σε ένα πολύγλωσσο
περιβάλλον. Η ευκαιρία που έχω να δουλεύω σε διάφορους
τομείς του προϋπολογισμού της ΕΕ και σε διαφορετικά είδη
ελέγχου κάνει τη δουλειά μου άκρως ενδιαφέρουσα, κάτι που
με γεμίζει ικανοποίηση και μου ανοίγει πολλές επαγγελματικές
προοπτικές.

JITKA, Ελέγκτρια:
Αυτό που εκτιμώ ιδιαίτερα στη δουλειά μου στο ΕΕΣ είναι
η ποικιλία των ελεγκτικών έργων μας. Εξετάζουμε ένα ευρύ
φάσμα τομέων πολιτικής και κάθε έλεγχός μας είναι λίγο πολύ
μοναδικός. Παράλληλα, το πρόγραμμα ASPIRE του Συνεδρίου
δίνει στους νεοπροσληφθέντες όπως εγώ τη δυνατότητα να
αποκτήσουν εμπειρία τόσο στον δημοσιονομικό έλεγχο όσο
και στον έλεγχο επιδόσεων κατά τα τρία πρώτα χρόνια τους
στο όργανο, ώστε να αρχίσουν με τους καλύτερους οιωνούς τη
σταδιοδρομία τους στον τομέα του ελέγχου στην ΕΕ!

Τσεχική
Δημοκρατία

VIKTORIJA, μεταφράστρια:

Λιθουανία

Εργάζομαι ως μεταφράστρια στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό
Συνέδριο και, στο πλαίσιο αυτό, έρχομαι καθημερινά αντιμέτωπη
με διάφορες προκλήσεις: μεταφράζω προς τη μητρική μου
γλώσσα, τα λιθουανικά, κείμενα που προέρχονται από ευρύ
φάσμα θεματικών τομέων και απευθύνονται στους λιθουανούς
συμπολίτες μου. Μοιράζομαι αυτή την πρόκληση με τους άλλους
συναδέλφους μου από όλη την Ευρώπη σε ένα δυναμικό όργανο
που δίνει έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα: ένα θεσμικό
όργανο της ΕΕ που δεν ησυχάζει ποτέ! Αν θα συνιστούσα σε
κάποιον να δουλέψει στο Συνέδριο; Μα, και βέβαια!
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Αποδοχές

Ο βασικός μισθός εξαρτάται από τα καθήκοντα και την προηγούμενη πείρα
και αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής
κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ.

Παροχές

Αποζημιώσεις και επιδόματα – Οι υπάλληλοι λαμβάνουν επίδομα
εκπατρισμού, οικογενειακό επίδομα και επίδομα συντηρούμενου τέκνου,
ανάλογα με την προσωπική κατάσταση του καθενός.
Υγειονομική ασφάλιση – Οι υπάλληλοι και τα εξαρτώμενα από αυτούς
επιλέξιμα πρόσωπα απολαύουν υγειονομικής ασφάλισης με την έναρξη της
εργασιακής τους σχέσης με το Συνέδριο, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν για
την καταβολή των επιδομάτων.
Ασφάλιση έναντι ανικανότητας για εργασία – Η ασφάλιση έναντι
αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων σε περίπτωση ατυχήματος και ασθένειας
αποτελεί συνήθη παροχή υπέρ των εργαζομένων.
Συνταξιοδοτικές παροχές – Προσφέρουμε στους υπαλλήλους
συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει καθορισμένη συνιστώσα
παροχών και καθορισμένη συνιστώσα εισφορών.
Άδειες και αργίες - Δικαίωμα άδειας 24 ημερών ετησίως στις οποίες προστίθενται
17 ημέρες δημόσιων αργιών. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, αναγνωρίζονται επίσης
πρόσθετες ημέρες για τη μετακίνηση προς τον τόπο καταγωγής.
Παροχές εγκατάστασης – Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στους υπαλλήλους
που, κατά την πρόσληψή τους, βρίσκονται εγκατεστημένοι σε τόπο διαφορετικό
από τον τόπο διορισμού τους αποδίδονται τα έξοδα ταξιδίου και μετακόμισης,
ενώ συγχρόνως τους καταβάλλεται αποζημίωση εγκατάστασης.
Εκπαίδευση – Τα επιλέξιμα συντηρούμενα τέκνα των υπαλλήλων μπορούν
να φοιτήσουν στα Ευρωπαϊκά Σχολεία του Λουξεμβούργου.
Διευκολύνσεις – Πρόσβαση σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, το
εστιατόριο του προσωπικού, το κυλικείο, τους χώρους άθλησης και τη βιβλιοθήκη.
Προσφέρουμε συνθήκες εργασίας υψηλής ποιότητας σε ένα ασφαλές
και υγιές περιβάλλον (χώροι άθλησης, πολιτιστικές εκδηλώσεις, διαλέξεις με
ενδιαφέροντα θέματα κ.λπ.)

Λοιπές
διευκολύνσεις

Μεταφορές: Δωρεάν μετακίνηση με τα δημόσια μέσα μεταφοράς στο
κεντρικό Λουξεμβούργο, δωρεάν ενοικίαση δημοτικών ποδηλάτων, σύστημα
συνεπιβατισμού.
Τηλεργασία: Εξ αποστάσεως πρόσβαση που παρέχει τη δυνατότητα
εργασίας σε περισσότερο ευέλικτο περιβάλλον.
Πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες απασχόλησης συζύγων.
Το έργο μας βασίζεται στις αρχές της ανεξαρτησίας, της ακεραιότητας, της
αμεροληψίας, του επαγγελματισμού, της προστιθέμενης αξίας, της αριστείας και
της αποδοτικότητας. Οι κατευθυντήριες οδηγίες δεοντολογίας του Συνεδρίου
ισχύουν για όλα τα Μέλη και όλους τους υπαλλήλους.

Κανόνες
δεοντολογίας

- Οι εν λόγω κατευθυντήριες οδηγίες ορίζουν ότι το ΕΕΣ πρέπει να είναι
αντικειμενικό, ανεξάρτητο και επαγγελματικό θεσμικό όργανο, στο οποίο οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πλήρη εμπιστοσύνη. Επίσης, εγκρίναμε
τις απαιτήσεις που ορίζει ο κώδικας δεοντολογίας του INTOSAI (ISSAI 30)
εντάσσοντάς τις στις κατευθυντήριες οδηγίες μας. Σκοπός των κατευθυντήριων
οδηγιών του Συνεδρίου είναι να εξασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις που
λαμβάνουμε καθημερινά, όσον αφορά είτε τον έλεγχο είτε τη λειτουργία του
οργάνου, συμφωνούν με τις αρχές που διατυπώνονται στον κώδικα του INTOSAI.
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