Απόφαση αριθ. 15-2020 σχετικά με τις ρυθμίσεις που διέπουν την απασχόληση
ασκούμενων στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ,
Έχοντας υπόψη:

τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συνεδρίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό
προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ)
αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ)
αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ)
αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης
αριθ. 541/2014/ΕΕ και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ)
αριθ. 966/2012,
τον εσωτερικό κανονισμό του Συνεδρίου και την απόφαση
αριθ. 38-2016, της 2ας Ιουνίου 2016, σχετικά με τις λεπτομέρειες
εφαρμογής του κανονισμού αυτού, όπως αυτός τροποποιήθηκε
τελευταία από το Συνέδριο κατά τις συνεδριάσεις του
της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 και της 13ης Δεκεμβρίου 2018,
την απόφαση αριθ. 2-2019 που εξέδωσε το Συνέδριο κατά τη
συνεδρίασή του της 24ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με τους εσωτερικούς
κανόνες εκτέλεσης του προϋπολογισμού του,
την απόφαση αριθ. 29-2015 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου,
της 4ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την άσκηση των εξουσιών που
αναθέτουν στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή (ΑΔΑ) το καθεστώς
των μόνιμων υπαλλήλων και στην αρμόδια για τη σύναψη συμβάσεων
εργασίας αρχή (ΑΣΣΕΑ) το καθεστώς που εφαρμόζεται επί των λοιπών
υπαλλήλων,
τις διατάξεις που διέπουν την απασχόληση ασκούμενων στο Ευρωπαϊκό
Ελεγκτικό Συνέδριο που θεσπίστηκαν στις 22 Ιουνίου 2015 και τη σχετική
τροποποιητική πράξη αριθ. 1 της 5 Οκτωβρίου 2017,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
Οι διατάξεις που ισχύουν επί του παρόντος χρειάζονται διάφορες
ουσιώδεις τροποποιήσεις, προς ενίσχυση και αποσαφήνιση του ρόλου
και των ευθυνών των ασκούμενων, των εποπτών πρακτικών ασκήσεων,
των συντονιστών πρακτικών ασκήσεων και της υπηρεσίας ανθρώπινων
πόρων, καθώς και προς διευκρίνιση των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων των ασκούμενων,
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1

Σκοπός

1.1.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (εφεξής «το Συνέδριο») παρέχει τη δυνατότητα
πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σε τομείς σχετικούς με το έργο του,
προκειμένου να δίδεται στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι επιλέγονται από την
ευρύτερη δυνατή γεωγραφική βάση, μια συνολική εικόνα της διαδικασίας της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, μέσω της καθημερινής εμπειρίας από τη λειτουργία ενός
ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου.

1.2.

Η αποδοχή ενδιαφερόμενου για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης δεν γεννά
κανένα δικαίωμα, ούτε εξασφαλίζει προτεραιότητα όσον αφορά την πρόσληψη στις
υπηρεσίες του Συνεδρίου.

Άρθρο 2
2.1

2.2

Προϋποθέσεις αποδοχής

Δεκτοί/Δεκτές για την πραγματοποίηση
υποψήφιοι/υποψήφιες οι οποίοι/οποίες:

πρακτικής

άσκησης

γίνονται

οι

-

είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν το Συνέδριο
επιτρέψει παρέκκλιση από τον κανόνα αυτό·

-

είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού πτυχίου που τους παρέχει τη
δυνατότητα πρόσβασης στην ομάδα καθηκόντων των υπαλλήλων διοίκησης,
όπως αυτή ορίζεται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα
πανεπιστημιακών σπουδών σε γνωστικό τομέα που παρουσιάζει ενδιαφέρον για
το Συνέδριο, σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα όπως προβλέπεται στο άρθρο 18·

-

εκδηλώνουν την πρόθεσή τους να πραγματοποιήσουν πρακτική κατάρτιση σε
έναν από τους τομείς δραστηριότητας του Συνεδρίου·

-

δεν έχουν πραγματοποιήσει ήδη πρακτική άσκηση (αμειβόμενη ή μη) σε θεσμικό
ή άλλο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας ή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων·

-

κατέχουν άριστα μία επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γνωρίζουν
ικανοποιητικά τουλάχιστον μία δεύτερη·

-

κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεν έχουν απασχοληθεί ή δεν
απασχολούνται από θεσμικό ή άλλο όργανο τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ
άλλων και ως έκτακτοι υπάλληλοι, συμβασιούχοι υπάλληλοι, συμβασιούχοι
επικουρικοί υπάλληλοι, προσωρινοί συμβασιούχοι υπάλληλοι, εθνικοί
εμπειρογνώμονες αποσπασμένοι σε θεσμικό ή άλλο όργανο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή ως βοηθοί βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι επιλεγόμενοι/επιλεγόμενες υποψήφιοι/υποψήφιες υποχρεούνται επίσης να
προσκομίζουν:
-

πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου, όπως αυτό εκδίδεται από τις αρχές της
χώρας τους προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε θέσεις της δημόσιας
διοίκησης,

-

πιστοποιητικό στο οποίο να βεβαιώνεται ότι πληρούν τους όρους υγείας που
απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους.
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2.3

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες με αναπηρία δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν τέτοιο
πιστοποιητικό, το οποίο, στην περίπτωσή τους, αντικαθίσταται από πιστοποιητικό του
θεράποντος ιατρού τους στο οποίο να βεβαιώνεται η ικανότητά τους να ενταχθούν σε
εργασιακό περιβάλλον, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν οι κατάλληλες
διευκολύνσεις.

Άρθρο 3
3.1

Διάρκεια της πρακτικής άσκησης

Από 1ης Οκτωβρίου 2020, οι περίοδοι πρακτικής άσκησης κατανέμονται ως εξής:
-

από 1 Μαρτίου έως 31 Ιουλίου του εκάστοτε τρέχοντος έτους,

-

από 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου του εκάστοτε τρέχοντος έτους,

-

από 1 Οκτωβρίου του εκάστοτε τρέχοντος έτους έως τις 29 Φεβρουαρίου του
επόμενου έτους.

3.2

Κατά τις ανωτέρω τρεις περιόδους, η πρακτική άσκηση μπορεί να διαρκέσει από τρεις
έως πέντε μήνες.

3.3

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον το επιτρέπουν οι διαθέσιμοι πόροι, το
Συνέδριο μπορεί να παρεκκλίνει από τις ανωτέρω διατάξεις και να παραχωρήσει έναν
επιπλέον μήνα πρακτικής άσκησης.

3.4

Κανείς δεν μπορεί να πραγματοποιήσει περισσότερες από μία πρακτική άσκηση στο
Συνέδριο, ανεξαρτήτως της διάρκειας της.

Άρθρο 4

Επιλογή

4.1

Βάσει των αναγκών που γνωστοποιούν εκ προοιμίου οι λειτουργικές μονάδες, καθώς
και των διαθέσιμων πόρων, η υπηρεσία των ανθρώπινων πόρων καθορίζει τον αριθμό
των περιόδων πρακτικής άσκησης που κατανέμει σε κάθε τέτοια μονάδα. Εν συνεχεία,
ο αριθμός αυτός γνωστοποιείται σε κάθε λειτουργική μονάδα που υποβάλλει σχετικό
αίτημα.

4.2

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται διαδικτυακά και μόνο, σύμφωνα με τις
διαδικασίες που καθορίζει η υπηρεσία των ανθρώπινων πόρων και οι οποίες
δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Συνεδρίου.

4.3

Κάθε λειτουργική ενότητα είναι αρμόδια για την επιλογή των υποψηφιοτήτων,
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των εν προκειμένω διατάξεων. Η επιλογή
πραγματοποιείται με γνώμονα τα προσόντα των ενδιαφερόμενων και το συμφέρον
της υπηρεσίας.

4.4

Στόχος της διαδικασίας επιλογής είναι να αποφεύγεται κάθε είδος διάκρισης και να
διασφαλίζεται ότι όλες οι αιτήσεις αντιμετωπίζονται και εξετάζονται ισότιμα. Σε
περίπτωση ισότητας προσόντων και ικανοτήτων, η επιλογή μεταξύ των
προεπιλεγμένων υποψηφίων γίνεται κατά τρόπο που να διασφαλίζει, στο μέτρο του
δυνατού, γεωγραφική ισορροπία και ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων.

4.5

Το αργότερο ένα μήνα πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης, η υπηρεσία των
ανθρώπινων πόρων ενημερώνει προσωπικά τους/τις υποψηφίους/υποψήφιες,
αποκλειστικά με ηλεκτρονικό μήνυμα, για την αποδοχή της υποψηφιότητάς τους, με
την επιφύλαξη της υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών.
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4.6

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός της
προθεσμίας που καθορίζει η υπηρεσία των ανθρώπινων πόρων. Η μη τήρηση της
προθεσμίας επισύρει την απόρριψη της υποψηφιότητάς τους.

4.7

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες που δεν επιλέγονται δεν ενημερώνονται για την έκβαση
της υποψηφιότητά τους, ούτε για τους λόγους για τους οποίους δεν επιλέχθηκαν.

4.8

Πριν από την έναρξη της άσκησης, μεταξύ του Συνεδρίου και του/της
ασκούμενου/ασκούμενης υπογράφεται σύμβαση πρακτικής άσκησης. Κάθε
παράταση της άσκησης, προβλεπόμενη στο άρθρο 4 των εν προκειμένω διατάξεων,
πρέπει να αποτελεί αντικείμενο τροποποιητικής συμφωνίας που επισυνάπτεται στη
σχετική σύμβαση πρακτικής άσκησης.

4.9

Οι επιλεγόμενοι/επιλεγόμενες υποψήφιοι/υποψήφιες μπορούν να αποσύρουν την
υποψηφιότητά τους ανά πάσα στιγμή πριν από την υπογραφή της σύμβασης
πρακτικής άσκησης. Μπορούν να υποβάλλουν νέα αίτηση υποψηφιότητας για
οποιαδήποτε επόμενη περίοδο, υπό τις αυτές προϋποθέσεις με τις ανωτέρω
αναφερόμενες.

4.10

Εντούτοις, οι υποψήφιοι που αποσύρονται λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από την
ημερομηνία έναρξης της άσκησης δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για
πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο Συνέδριο για μία διετία. Το Συνέδριο μπορεί
ενδεχομένως να δεχθεί να παρεκκλίνει από τον κανόνα αυτό σε περίπτωση ανώτερης
βίας, αιτιολογούμενης δεόντως από τον/την υποψήφιο/υποψήφια.

Άρθρο 5

Αρμοδιότητες

5.1

Ο «συντονιστής των πρακτικών ασκήσεων» είναι ο υπάλληλος που ορίζει κάθε
λειτουργική μονάδα του Συνεδρίου για τον συντονισμό, από διοικητική άποψη, της
επιλογής των ασκούμενων και της διεξαγωγής της άσκησης στους κόλπους της
συγκεκριμένης μονάδας.

5.2

Συγκεκριμένα, ο συντονιστής των πρακτικών ασκήσεων:
-

καταγράφει τις ανάγκες της λειτουργικής μονάδας σε ασκούμενους για
συγκεκριμένο οικονομικό έτος,

-

πραγματοποιεί αναζήτηση στη βάση δεδομένων με τους υποψηφίους και τις
υποψήφιες που έχουν υποβάλει αίτηση για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης
για κάθε περίοδο πρακτικής άσκησης που ορίζεται στο Συνέδριο,

-

συγκεντρώνει τις αιτήσεις που αφορούν τη λειτουργική μονάδα του,

-

διαβιβάζει τις επιλεγόμενες υποψηφιότητες στην υπηρεσία των ανθρώπινων
πόρων,

-

παρακολουθεί, σε συνεργασία με την υπηρεσία των ανθρώπινων πόρων, την
ανάλωση του σχετικού προϋπολογισμού της λειτουργικής μονάδας του,

-

είναι υπεύθυνος για την κοινοποίηση και τη διαχείριση κάθε είδους
δραστηριότητας ή/και εκδήλωσης, απευθυνόμενης προς τους ασκούμενους, που
διοργανώνεται από την υπηρεσία των ανθρώπινων πόρων ή/και από τη
λειτουργική μονάδα του,
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-

5.3

διαχειρίζεται, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες, κάθε σημαντικό συμβάν
που ανακύπτει κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και συνεπικουρεί
τους/τις ασκούμενους/ασκούμενες της λειτουργικής μονάδας του στην επίλυση
τυχόν σοβαρών προβλημάτων.

Ο «επόπτης των πρακτικών ασκήσεων» είναι μόνιμος ή άλλος υπάλληλος του
Συνεδρίου που εργάζεται στη λειτουργική μονάδα στην οποία διορίζεται ο/η
ασκούμενος/ασκούμενη και:
-

καθοδηγεί και πλαισιώνει τον/την ασκούμενο/ασκούμενη καθ’ όλη τη διάρκεια
της πρακτικής άσκησης,

-

αναθέτει καθήκοντα στον/στην ασκούμενο/ασκούμενη, παρακολουθεί τις
επιδόσεις του/της, καθώς και την ενσωμάτωσή του/της στην υπηρεσία,

-

γνωστοποιεί στον συντονιστή των πρακτικών ασκήσεων κάθε σημαντικό συμβάν
που ανακύπτει κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης,

-

συντάσσει,
ενδεχομένως,
ασκούμενου/ασκούμενης.

Άρθρο 6

τη

συστατική

επιστολή

του/της

Γενικές υποχρεώσεις

6.1

Οι ασκούμενοι/ασκούμενες υποχρεούνται να τηρούν τη μεγαλύτερη δυνατή
εχεμύθεια όσον αφορά τα γεγονότα και τις πληροφορίες που περιέρχονται
ενδεχομένως εις γνώσιν τους κατά τη διάρκεια της άσκησης. Δεσμεύονται από τους
κανόνες που ισχύουν όσον αφορά το απόρρητο και την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, κατά τον ίδιο τρόπο με όλους τους υπαλλήλους του
Συνεδρίου.

6.2

Οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες του επόπτη των πρακτικών ασκήσεων
ή/και του προϊστάμενου της λειτουργικής μονάδας στην οποία υπάγονται.

6.3

Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και εφόσον είναι προς το
συμφέρον της υπηρεσίας, οι ασκούμενοι/ασκούμενες μπορούν να διατεθούν σε άλλη
υπηρεσία της λειτουργικής μονάδας στην οποία υπάγονται ή σε άλλη λειτουργική
μονάδα.

6.4

Οι ασκούμενοι/ασκούμενες οφείλουν να τηρούν τις κατευθυντήριες γραμμές
δεοντολογίας που εφαρμόζονται στο Συνέδριο. Κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους οφείλουν να επιδεικνύουν ακεραιότητα, ευγένεια και σεβασμό. Συγκεκριμένα,
ισχύει και για τους/τις ασκούμενους/ασκούμενες η απόφαση αριθ. 26-2017 σχετικά
με την πολιτική για τη διατήρηση ήρεμου κλίματος εργασίας και την καταπολέμηση
κάθε είδους ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης.

6.5

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι ασκούμενοι/ασκούμενες οφείλουν να
ζητούν τη γνώμη του επόπτη των πρακτικών ασκήσεων που τους έχει οριστεί ή,
εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος, του συντονιστή των πρακτικών ασκήσεων για κάθε
πρωτοβουλία που προτείνουν να αναλάβουν σε σχέση με τις δραστηριότητές τους ή
αυτές του Συνεδρίου.

6.6

Οι ασκούμενοι/ασκούμενες δεν πρέπει να επιλαμβάνονται υποθέσεων στις οποίες,
άμεσα ή έμμεσα, θα μπορούσαν να έχουν προσωπικό συμφέρον. Κατά τη διάρκεια
της πρακτικής άσκησής τους, δεν μπορούν να έχουν επαγγελματική δέσμευση με
τρίτους, η οποία θα ήταν ασυμβίβαστη με την πρακτική άσκηση που πραγματοποιούν
στο Συνέδριο, ούτε να αναλάβουν αμειβόμενη απασχόληση.

SG1114244EL01-20PP-D-015-emploi_stagiaires_ECA-TR.docx

5

6.7

Οι ασκούμενοι/ασκούμενες που βρίσκονται δυνητικά σε κατάσταση σύγκρουσης
συμφερόντων, όπως αυτή περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο, ή υπάρχει
κίνδυνος να περιέλθουν σε τέτοια κατάσταση, ειδοποιούν αμέσως και εγγράφως τον
αρμόδιο επόπτη των πρακτικών ασκήσεων ή τον συντονιστή των πρακτικών
ασκήσεων της λειτουργικής μονάδας στην οποία υπάγονται.

6.8

Οι ασκούμενοι/ασκούμενες οφείλουν να τηρούν τους ίδιους κανόνες με αυτούς που
ισχύουν για τους μόνιμους και λοιπούς υπαλλήλους του Συνεδρίου όσον αφορά τις
σχέσεις τους με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οφείλουν να συμμορφώνονται με τις
οδηγίες που τους δίνονται σχετικά, ακόμη και μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.

6.9

Οι ασκούμενοι/ασκούμενες δεν μπορούν, ούτε σε προσωπικό επίπεδο ούτε σε
συνεργασία με τρίτους, να δημοσιεύουν ή να επιτρέπουν τη δημοσίευση, με
οποιοδήποτε μέσο, πληροφοριών που αναφέρονται στις εργασίες του Συνεδρίου,
χωρίς την προηγούμενη άδεια των αρμόδιων υπηρεσιών του οργάνου. Η υποχρέωση
αυτή τους βαρύνει και μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.

6.10

Το Συνέδριο καθίσταται αμετάκλητα κύριος, σε παγκόσμια κλίμακα, των
αποτελεσμάτων των εργασιών που εκτελούν οι ασκούμενοι/ασκούμενες στο πλαίσιο
της πρακτικής άσκησής τους, καθώς και του συνόλου των δικαιωμάτων διανοητικής
και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που συνδέονται με αυτές, περιλαμβανομένων των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αναπαραγωγής, ανακοίνωσης στο ευρύ κοινό
και διάδοσης.

6.11

Οι ασκούμενοι/ασκούμενες απασχολούνται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Τα
ωράρια εργασίας τους είναι αυτά που ισχύουν στο Συνέδριο. Η υπερωριακή
απασχόληση δεν εξασφαλίζει κανένα δικαίωμα αποζημίωσης, συμπληρωματικής
αμοιβής ή προσαύξησης της καταβαλλόμενης αποζημίωσης πρακτικής άσκησης.

Άρθρο 7

Λύση και λήξη της πρακτικής άσκησης

7.1

Η πρακτική άσκηση λήγει όταν παρέλθει η περίοδος για την οποία εγκρίθηκε.

7.2

Εντούτοις, το Συνέδριο δύναται να θέσει τέλος στην πρακτική άσκηση πριν από την
προβλεπόμενη λήξη της:
-

Είτε
κατόπιν
έγγραφου
αιτιολογημένου
αιτήματος
του/της
ασκούμενου/ασκούμενης, το οποίο υποβάλλεται τουλάχιστον τρεις εβδομάδες
νωρίτερα.
Το αίτημα υποβάλλεται στον επόπτη των πρακτικών ασκήσεων, ο οποίος το
κοινοποιεί αμελλητί στον συντονιστή των πρακτικών ασκήσεων της λειτουργικής
μονάδας του. Ο δεύτερος ενημερώνει την υπηρεσία των ανθρώπινων πόρων το
αργότερο πέντε εργάσιμες ημέρες μετά τη γνωστοποίηση του αιτήματος λύσης.
Η υπηρεσία των ανθρώπινων πόρων εκδίδει απόφαση λήξης της άσκησης, η
οποία κοινοποιείται αμέσως μετά την υπογραφή της στον/στην
ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενη και στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Ο/Η ασκούμενος/ασκούμενη υποχρεούται να επιστρέψει το μέρος της
υποτροφίας που έλαβε ενδεχομένως για το διάστημα κατά το οποίο δεν
εργάστηκε. Ο/Η ασκούμενος/ασκούμενη μπορεί να αποχωρήσει από το Συνέδριο
είτε στο τέλος είτε στο μέσον του μήνα.
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-

Είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης γνώμης του προϊσταμένου της λειτουργικής
ενότητας στην οποία υπάγεται ο/η ασκούμενος/ασκούμενη σε περίπτωση
σοβαρής αθέτησης των υποχρεώσεων που υπέχουν οι ασκούμενοι/ασκούμενες
δυνάμει των εν προκειμένω διατάξεων.
Η γνώμη διαβιβάζεται αμελλητί στην υπηρεσία των ανθρώπινων πόρων από τον
συντονιστή των πρακτικών ασκήσεων της οικείας λειτουργικής μονάδας.
Κατόπιν ακρόασης του/της ασκούμενου/ασκούμενης, η υπηρεσία των
ανθρώπινων πόρων εκδίδει απόφαση λήξης της άσκησης, η οποία κοινοποιείται
αμέσως μετά την υπογραφή της στον/στην ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενη,
καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Ο/Η ασκούμενος/ασκούμενη υποχρεούται να επιστρέψει το μέρος της
υποτροφίας που έλαβε ενδεχομένως για το διάστημα κατά το οποίο δεν
εργάστηκε. Ο/Η ασκούμενος/ασκούμενη μπορεί να αποχωρήσει από το Συνέδριο
στο τέλος ή στα μέσα του μήνα.

-

Είτε σε περίπτωση ανώτερης βίας, αιτιολογούμενης ιδίως από μια υγειονομική
κρίση, πόλεμο ή από φυσική ή άλλη καταστροφή, από ουσιώδεις διαρθρωτικές
αλλαγές στο Συνέδριο ή από κάθε άλλο συμβάν που ανταποκρίνεται στον νομικό
ορισμό της ανώτερης βίας.
Η υπηρεσία των ανθρώπινων πόρων εκδίδει απόφαση λήξης της άσκησης, η
οποία κοινοποιείται αμέσως μετά την υπογραφή της στον/στην
ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενη και στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Ο/Η ασκούμενος/ασκούμενη δεν υποχρεούται να επιστρέψει το μέρος της
υποτροφίας που έλαβε ενδεχομένως για το διάστημα κατά το οποίο δεν
εργάστηκε. Ο/Η ασκούμενος/ασκούμενη μπορεί να αποχωρήσει από το Συνέδριο
αμέσως μετά την κοινοποίηση σε αυτόν/αυτή της απόφασης λήξης της πρακτικής
άσκησης.

7.3

Η λύση της σύμβασης από το Συνέδριο δεν συνοδεύεται από καμία προειδοποίηση
και δεν γεννά δικαίωμα αποζημίωσης.

7.4

Το
Συνέδριο
μπορεί
να
αποφασίσει
να
απαγορεύσει
στον/στην
ασκούμενο/ασκούμενη την πρόσβαση στα κτίριά του και στις εφαρμογές ΤΠ.

7.5

Εξάλλου, σε περίπτωση ιδιαίτερα ανάρμοστης συμπεριφοράς εκ μέρους του/της
ασκούμενου/ασκούμενης, το Συνέδριο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει
την κίνηση διαδικασίας προκαταρκτικής εξέτασης εις βάρος του/της.

Άρθρο 8

Χρηματικές απολαβές

8.1

Οι ασκούμενοι/ασκούμενες λαμβάνουν μηνιαία υποτροφία ύψους 1 350,00 ευρώ.

8.2

Εφόσον προσκομίσει τα κατάλληλα δικαιολογητικά, ο/η ασκούμενος/ασκούμενη με
αναπηρία μπορεί να λάβει μηνιαία υποτροφία ύψους 1 850,00 ευρώ.

8.3

Το Συνέδριο μπορεί να επιτρέψει την πραγματοποίηση μη αμειβόμενης πρακτικής
άσκησης, για την οποία ισχύουν οι κανόνες που περιλαμβάνονται στις παρούσες
διατάξεις.
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Άρθρο 9
9.1

Φορολογικό καθεστώς

Οι υποτροφίες πρακτικής άσκησης δεν υπόκεινται στο ειδικό φορολογικό καθεστώς
των μόνιμων και λοιπών υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δικαιούχος
υποχρεούται να εκπληρώσει ο ίδιος τις φορολογικές υποχρεώσεις του, σύμφωνα με
τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις.

Άρθρο 10 Ασφάλιση έναντι των κινδύνων ασθένειας και ατυχήματος
10.1

Οι ασκούμενοι/ασκούμενες οφείλουν να είναι ασφαλισμένοι έναντι των κινδύνων
ασθένειας και ατυχήματος.

10.2

Εάν ο/η ασκούμενος/ασκούμενη δεν μπορεί να καλυφθεί από καθεστώς ασφάλισης
έναντι του κινδύνου ασθένειας με ίδια μέσα, το Συνέδριο του/της προτείνει
ασφάλιση. Κατά περίπτωση, ο/η ασκούμενος/ασκούμενη επιβαρύνεται με το ένα
τρίτο των ασφαλίστρων.

10.3

Εάν ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας που εκδίδουν οι εθνικές ασφαλιστικές
αρχές ή εταιρείες δεν καλύπτει όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι διατάξεις
της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για το μη καλυπτόμενο διάστημα.

10.4

Ο/Η ασκούμενος/ασκούμενη ασφαλίζεται από το Συνέδριο έναντι του κινδύνου
ατυχήματος.

Άρθρο 11 Αποστολές
11.1

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος
υποβαλλόμενου από τον επόπτη πρακτικών ασκήσεων, το οποίο εγκρίνεται από τον
προϊστάμενο της λειτουργικής μονάδας στην οποία υπάγεται ο/η
ασκούμενος/ασκούμενη, οι ασκούμενοι/ασκούμενες μπορούν να συμμετέχουν στις
επίσημες αποστολές του Συνεδρίου, συνοδευόμενοι υποχρεωτικά από υπάλληλο του
οργάνου.

11.2

Στις αποστολές που εκτελούν οι ασκούμενοι/ασκούμενες εφαρμόζονται
κατ’ αναλογία οι γενικοί κανόνες που ισχύουν για το σύνολο των υπαλλήλων του
Συνεδρίου.

Άρθρο 12 Έξοδα ταξιδίου κατά την έναρξη και τη λήξη της πρακτικής άσκησης
12.1

Εντός των γεωγραφικών ορίων της μητροπολιτικής (ή της εξομοιούμενης με αυτή)
επικράτειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ασκούμενοι/ασκούμενες
δικαιούνται την απόδοση των εξόδων ταξιδίου στα οποία υποβάλλονται κατά την
έναρξη και στη λήξη της πρακτικής άσκησής τους.

12.2

Η ανάληψη των εξόδων ταξιδίου για μετάβαση μετ’ επιστροφής περιορίζεται στη
μετακίνηση μεταξύ του τόπου πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης και του
τόπου όπου ο/η ασκούμενος/ασκούμενη κατοικεί πραγματικά πριν από την έναρξη
της πρακτικής άσκησης. Οι ασκούμενοι/ασκούμενες που διαμένουν σε απόσταση
μικρότερη των 50 χλμ. από τον τόπο πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης δεν
δικαιούνται αυτή την αποζημίωση.

12.3

Η απόδοση γίνεται βάσει των εξόδων που όντως πραγματοποιήθηκαν και με
προσκόμιση δικαιολογητικών στην περίπτωση:
-

μετακίνησης με σιδηρόδρομο στη δεύτερη θέση, ενδεχομένως με κουκέτα ή σε
κλινάμαξα, για αποστάσεις μεταξύ 51 και 500 χλμ.,
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-

12.4

μετακίνησης με αεροπλάνο, σε οικονομική θέση, εάν αυτό το μεταφορικό μέσο
αποδεικνύεται λιγότερο δαπανηρό από το προηγούμενο ή εφόσον η μετακίνηση
με
σιδηρόδρομο
υπερβαίνει
τα 500 χλμ.
ή,
ακόμη,
εάν
ο/η
ενδιαφερόμενος/ενδιαφερόμενη υποχρεούται να διανύσει απόσταση διά
θαλάσσης, εκτός και εάν διέλθει από το Eurotunnel.

Για μετακίνηση με άλλο μεταφορικό μέσο, πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων, η
απόδοση των εξόδων γίνεται κατ’ αποκοπήν. Το καταβλητέο κατ’ αποκοπήν ποσό
υπολογίζεται ως εξής:
-

0,1200 ευρώ ανά χλμ. από 1 έως 1 000 χλμ.,

-

0,0800 ευρώ ανά χλμ. από το 1 001ο χλμ.,

-

0,0000 ευρώ ανά χλμ. πέραν των 5 000 χλμ.

12.5

Όταν ο τόπος της πραγματικής κατοικίας βρίσκεται εκτός της επικράτειας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα έξοδα ταξιδίου αναλαμβάνονται αποκλειστικά από την
πρωτεύουσα του εγγύτερου προς τον τόπο αυτό κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

12.6

Για την απόδοση των εξόδων αυτών, η μετάβαση στον τόπο πραγματοποίησης της
πρακτικής άσκησης πρέπει να πραγματοποιηθεί το νωρίτερο κατά τη διάρκεια του
μήνα που προηγείται της ημερομηνίας έναρξης της πρακτικής άσκησης, ενώ το ταξίδι
της επιστροφής το αργότερο κατά τη διάρκεια του μήνα που έπεται της ημερομηνίας
λήξης της. Σε αντίθετη περίπτωση, το Συνέδριο έχει δικαίωμα να αρνηθεί την
απόδοση των εν λόγω εξόδων.

Άρθρο 13 Άδειες
13.1

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι ασκούμενοι/ασκούμενες δικαιούνται τις
ίδιες ημέρες αργίας ή μη λειτουργίας των γραφείων με το μόνιμο και λοιπό
προσωπικό του Συνεδρίου.

13.2

Ο ασκούμενος δικαιούται δύο ημέρες άδειας για κάθε μήνα πρακτικής άσκησης. Οι
αιτήσεις άδειας υποβάλλονται στον επόπτη των πρακτικών ασκήσεων για θεώρηση
και, εν συνεχεία, εγκρίνονται από τον προϊστάμενο της λειτουργικής μονάδας στην
οποία υπάγεται ο/η ασκούμενος/ασκούμενη.

13.3

Η λειτουργική μονάδα στην οποία υπάγεται ο/η ασκούμενος/ασκούμενη είναι
υπεύθυνη για την καταχώριση και τη διαχείριση των αιτήσεων άδειας.

13.4

Οι ημέρες που χρησιμοποιούνται για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή σε εξετάσεις ή
για την πραγματοποίηση εργασιών στο πλαίσιο πανεπιστημιακών σπουδών κ.λπ.
αφαιρούνται από αυτά τα δικαιώματα.

13.5

Οι ημέρες άδειας που δεν χρησιμοποιήθηκαν δεν γεννούν δικαίωμα χρηματικής
αποζημίωσης. Εάν ο/η ασκούμενος/ασκούμενη απουσιάσει επιπλέον του
προβλεπόμενου αριθμού ημερών άδειας, από το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας του
αφαιρείται ως χρηματική αντιστάθμιση το ποσό που αντιστοιχεί στις ημέρες άδειας
που υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες.
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13.6

Εάν ο/η ασκούμενος/ασκούμενη απουσιάσει αδικαιολόγητα ή υπερβεί τον συνολικό
αριθμό ημερών αδικαιολόγητης απουσίας λόγω ασθένειας, οι ημέρες της απουσίας
αυτής αφαιρούνται από το σύνολο των ημερών άδειας. Εάν ο/η
ασκούμενος/ασκούμενη έχει εξαντλήσει τον προβλεπόμενο αριθμό ημερών άδειας,
από το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας του αφαιρείται αντίστοιχο ποσό ως χρηματική
αντιστάθμιση.

Άρθρο 14 Αναρρωτικές άδειες
14.1

Σε περίπτωση ασθένειας, ο/η ασκούμενος/ασκούμενη υποχρεούται να ειδοποιήσει
αμέσως τον αρμόδιο επόπτη των πρακτικών ασκήσεων, τον συντονιστή των
πρακτικών ασκήσεων της λειτουργικής μονάδας στην οποία υπάγεται και την ιατρική
υπηρεσία.

14.2

Από την τέταρτη συναπτή ημέρα αδικαιολόγητης απουσίας λόγω ασθένειας, ο/η
ασκούμενος/ασκούμενη υποχρεούται να υποβάλει ιατρικό πιστοποιητικό στην
ιατρική υπηρεσία του Συνεδρίου.

14.3

Σε κάθε περίπτωση, η συνολική διάρκεια των απουσιών λόγω ασθένειας που δεν
καλύπτονται από ιατρικό πιστοποιητικό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι ημέρες για
όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

14.4

Οι ασκούμενοι/ασκούμενες που καλύπτονται εν μέρει από το Συνέδριο έναντι του
κινδύνου ασθένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της παρούσας
απόφασης, δεν μπορούν να αξιώσουν την απόδοση ιατρικών εξόδων που βαρύνουν
το Συνέδριο.

Άρθρο 15 Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
15.1

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο της επιλογής
και της απασχόλησης ασκούμενων υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΕ) 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.

Άρθρο 16 Καταλογισμός στον προϋπολογισμό
16.1

Οι δαπάνες που απορρέουν από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων
καταλογίζονται στο επιμέρους κονδύλιο 1404-03 του προϋπολογισμού του
Συνεδρίου, εξαιρουμένων των εξόδων που σχετίζονται με τις αποστολές που
καταλογίζονται στο άρθρο 162 του ίδιου προϋπολογισμού.

Άρθρο 17 Προσφυγές
17.1

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με τις πρακτικές ασκήσεις δεν μπορούν να
αποτελούν αντικείμενο καμίας επίσημης εσωτερικής προσφυγής εκ μέρους των
ασκούμενων.
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17.2

Εντούτοις, η υπηρεσία των ανθρώπινων πόρων μπορεί να προτείνει να
διαμεσολαβήσει για την επίλυση ειδικού και συγκεκριμένου προβλήματος, που δεν
είναι τέτοιο που να σημαίνει τη λήξη της πρακτικής άσκησης και το οποίο της
γνωστοποιείται είτε από τον/την ίδιο/ίδια τον/την ασκούμενο/ασκούμενη είτε από
τον συντονιστή των πρακτικών ασκήσεων της λειτουργικής μονάδας στην οποία
υπάγεται ο/η ασκούμενος/ασκούμενη.

17.3

Οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται κατ’ εφαρμογήν των εν προκειμένω διατάξεων
μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δυνάμει του άρθρου 263 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 18 Ασκούμενοι/Ασκούμενες από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα κύρους
18.1

Όσοι φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα κύρους και έχουν ολοκληρώσει
τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα σπουδών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την
πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο Συνέδριο, υπό τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται στην παρούσα απόφαση.

18.2

Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης, ως ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα κύρους θεωρούνται αυτά που κατατάσσονται στα εκατό πρώτα
παγκοσμίως, σύμφωνα με την κατάταξη Quacquarelli Symonds (QS World University
Rankings).

18.3

Εάν επιλεγεί για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητής ή φοιτήτρια από
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα κύρους, το Συνέδριο εφαρμόζει αυτομάτως, κατά
περίπτωση, την παρέκκλιση από την ιδιότητα του υπηκόου κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 19 Τελικές διατάξεις
19.1

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής της.

19.2

Ακυρώνει και αντικαθιστά τις διατάξεις σχετικά με την απασχόληση ασκούμενων στο
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, οι οποίες είχαν εγκριθεί στις 22 Ιουνίου 2015, και τη
συναφή τροποποιητική πράξη αριθ. 1 της 5ης Οκτωβρίου 2017.

19.3

Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί από τη Γραμματεία του Συνεδρίου στον
εσωτερικό ελεγκτή και στον υπόλογο του οργάνου και θα δημοσιευθεί στην
ιστοσελίδα του.

Λουξεμβούργο, 21.07.2020

(s) Philippe Froidure
Προσωρινός Γενικός Γραμματέας
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