
Γενική Διεύθυνση Προσωπικού

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει απασχόληση συμβασιούχων υπαλλήλων σε
υποψηφίους με αναπηρία

Για 8η συνεχή χρονιά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δρομολόγησε τη διαδικασία
επιλογής θετικής δράσης για το 2022, ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να
εργαστούν σε αυτό το θεσμικό όργανο της ΕΕ.

Προσφέρει μια σειρά συμβάσεων ενός έτους σε άτομα με αναπηρία τα οποία έχουν
επιτύχει στη διαδικασία επιλογής που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν
έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν σε θεσμικό όργανο της ΕΕ (οι πρακτικές ασκήσεις
στην ΕΕ δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την περίπτωση).

Για τον σκοπό αυτού του προγράμματος, στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρία
περιλαμβάνονται τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, νοητικές ή
αισθητηριακές αναπηρίες σε ποσοστό τουλάχιστον 20%, οι οποίες, σε συνδυασμό με
διάφορα εμπόδια, μπορεί να δυσχεραίνουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή
τους στην κοινωνία σε ισότιμη βάση με τα υπόλοιπα άτομα.

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

Κατάλληλοι υποψήφιοι είναι όσοι:

- Έχουν πάθηση που προκαλεί αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 20%·

- απολαύουν πλήρως των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως υπήκοοι κράτους
μέλους της ΕΕ·

- επιδεικνύουν τουλάχιστον ικανότητα επιπέδου C1 σε μία από τις 24 επίσημες
γλώσσες της ΕΕ· επιδεικνύουν τουλάχιστον ικανότητα επιπέδου Β2 σε άλλη
γλώσσα της ΕΕ με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις
Γλώσσες.

Οι επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι εξής: BG (Βουλγαρική), CS
(Τσεχική), DA (Δανική), DE (Γερμανική), EL (Ελληνική), EN (Αγγλική), ES
(Ισπανική), ET (Εσθονική), FI (Φινλανδική), FR (Γαλλική), GA (Ιρλανδική), HR
(Κροατική), HU (Ουγγρική), IT (Ιταλική), LT (Λιθουανική), LV (Λεττονική), MT
(Μαλτέζικη), NL (Ολλανδική), PL (Πολωνική), PT (Πορτογαλική), RO (Ρουμανική),
SK (Σλοβενική), SV (Σουηδική).

Για τις ομάδες καθηκόντων II και III (βοηθοί): τριτοβάθμια εκπαίδευση που
πιστοποιείται με δίπλωμα· ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση που πιστοποιείται με δίπλωμα,
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το οποίο δίνει δικαίωμα εισόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και κατάλληλη
επαγγελματική πείρα τουλάχιστον τριών ετών, ή, όταν δικαιολογείται από το συμφέρον
της υπηρεσίας, επαγγελματική κατάρτιση ή επαγγελματική πείρα ισοδύναμου
επιπέδου.

Για την ομάδα καθηκόντων IV (διοικητικοί υπάλληλοι): εκπαίδευση που αντιστοιχεί
σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών πιστοποιούμενες με
δίπλωμα· ή, όταν δικαιολογείται από το συμφέρον της υπηρεσίας, επαγγελματική
κατάρτιση ισοδύναμου επιπέδου.

Διαδικασία επιλογής:

Μετά την επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας των υποψηφίων, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο θα καλέσει τους υποψηφίους να εξεταστούν σε δοκιμασίες με ερωτήσεις
πολλαπλών επιλογών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή σχετικά με τα ακόλουθα πεδία:
Γνώσεις γύρω από την ΕΕ, κατανόηση κειμένου, εκτίμηση καταστάσεων. Η
επιβεβαίωση της κατάστασης αναπηρίας θα πραγματοποιηθεί σε ύστερο στάδιο κατά
τη διαδικασία επιλογής.

Θα παρέχονται κατά περίπτωση εύλογες διευκολύνσεις για τη συμμετοχή στις
δοκιμασίες με την υποβολή ιατρικού σημειώματος στο οποίο θα περιγράφονται
λεπτομερώς οι προσωπικές απαιτήσεις. Επισημαίνεται ότι μόνο οι υποψήφιοι που
επιτυγχάνουν στις δοκιμασίες αυτές μπορούν να κληθούν σε συνέντευξη και
ενδεχομένως να προσληφθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι οι οποίοι έχουν επιτύχει τη βάση του 50% και έχουν
βαθμολογία μεταξύ των 30 πρώτων υποψηφίων θα συμπεριληφθούν στον πίνακα των
επικρατέστερων υποψηφίων, τον οποίο θα λαμβάνουν υπόψη οι Γενικές Διευθύνσεις
για την κάλυψη διαθέσιμων θέσεων ή την πρόσκληση σε συνέντευξη. Εάν ένας
υποψήφιος δεν μπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως, η συνέντευξη μπορεί να
πραγματοποιηθεί μέσω βιντεοδιάσκεψης, βιντεοκλήσης ή τηλεφώνου.

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για πρόσληψη θα πρέπει να
προσκομίσουν τεκμήριο της αναπηρίας τους (ιατρικό πιστοποιητικό ή εθνικό δελτίο
αναπηρίας). Ως προϋπόθεση για την απασχόληση, η Ιατρική Υπηρεσία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα εξετάσει αν η αναπηρία πληροί τα ειδικά κριτήρια
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η επιλεξιμότητα για το πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι θα
πρέπει να έχουν πάθηση η οποία προκαλεί αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 20%
(σωματική ή ψυχική αναπηρία), προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για την ευκαιρία αυτή.
Η ευρωπαϊκή κλίμακα αξιολόγησης της σωματικής και ψυχικής αναπηρίας για
ιατρικούς σκοπούς που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του βαθμού αναπηρίας
είναι διαθέσιμη εδώ: European Physical and Mental Disability Rating Scale.

Οι εύλογες διευκολύνσεις κατά περίπτωση για τις εξετάσεις του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου συμφωνούνται, καθορίζονται και εφαρμόζονται από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Οι υποψήφιοι με αναπηρία που χρήσει ειδικών διευκολύνσεων για τις
εξετάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να ενημερώσουν σχετικά (PERS-
PositiveAction@europarl.europa.eu), όταν υποβάλουν την αίτησή τους.
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Οι εύλογες διευκολύνσεις στα επόμενα στάδια της διαδικασίας επιλογής και
πρόσληψης θα τελούν υπό τη διαχείριση του θεσμικού οργάνου που προσλαμβάνει —
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν προκειμένω— και οι υποψήφιοι δεν πρέπει να
διστάζουν να τις ζητήσουν στο αντίστοιχο στάδιο.

Πώς κάνω αίτηση;

Παρακαλείστε να αποστείλετε τις ακόλουθες πληροφορίες σε μορφή pdf μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση PERS-PositiveAction@europarl.europa.eu
έως τη Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022, ώρα 18.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

- Το βιογραφικό σας σημείωμα (σε μορφή Europass),

- Πληροφορίες σχετικά με την επιλογή της επίσημης γλώσσας της ΕΕ στην οποία
επιθυμείτε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις.

- Αν χρειάζεστε εύλογες ειδικών διευκολύνσεις για τις εξετάσεις.

Σε περίπτωση που ζητάτε εύλογες ειδικές διευκολύνσεις για το στάδιο των εξετάσεων,
θα πρέπει να στείλετε ιατρικό πιστοποιητικό/ιατρικό σημείωμα που αιτιολογεί το
αίτημα των ειδικών διευκολύνσεων για τις εξετάσεις απευθείας στην ιατρική υπηρεσία
του ΕΚ στη διεύθυνση PERS-MedicalServiceBrussels@ep.europa.eu. Κατά τη
διαβίβαση του σημειώματος, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο τίτλο ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου «DG PERS 2022 Positive Action Selection/RA Testing Justification
Note». Επισημαίνεται επίσης ότι θα προσφερθούν εύλογες διευκολύνσεις για το
εργασιακό περιβάλλον και στους υποψηφίους που θα προσληφθούν και θα εξεταστούν
σε μεταγενέστερο στάδιο.


