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Κανόνες που διέπουν το επίσηµο πρόγραµµα πρακτικής άσκησης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(Απόφαση της Επιτροπής της 2.03.2005 - C(2005) 458) 

1. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1.1. Γενικά 

Οι κανόνες αυτοί διέπουν το επίσηµο πρόγραµµα πρακτικής άσκησης της Επιτροπής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν πρόγραµµα απευθύνεται κυρίως σε νέους 
αποφοίτους πανεπιστηµίου, χωρίς να αποκλείονται εκείνοι, οι οποίοι - στο πλαίσιο 
της διά βίου µάθησης – έλαβαν πρόσφατα πτυχίο πανεπιστηµίου και βρίσκονται 
στην αρχή µιας νέας επαγγελµατικής σταδιοδροµίας. 

1.1.1. Στόχοι 

Οι στόχοι της επίσηµης πρακτικής άσκησης στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
είναι οι εξής: 

• Να παράσχει σε νέους αποφοίτους πανεπιστηµίου µια µοναδική εµπειρία από 
πρώτο χέρι σχετικά µε τους µηχανισµούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ειδικότερα 
και των θεσµικών οργάνων της ΕΕ γενικότερα. Επίσης, αποσκοπεί στην καλύτερη 
κατανόηση των στόχων και επιδιώξεων της διαδικασίας και των πολιτικών 
ολοκλήρωσης της ΕΕ. 

• Να επιτρέψει στους ασκούµενους να αποκτήσουν πρακτική εµπειρία και γνώση 
της καθηµερινής εργασίας των τµηµάτων και υπηρεσιών της Επιτροπής. Να 
παράσχει τη δυνατότητα εργασίας σε ένα πολυπολιτισµικό, πολυγλωσσικό και 
πολυεθνικό περιβάλλον, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη αµοιβαίας κατανόησης, 
εµπιστοσύνης και ανοχής. Να προωθήσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στο 
πλαίσιο της νέας διακυβέρνησης και µέσω της ενεργού συµµετοχής να οδηγήσει 
στη συνειδητοποίηση της αληθινής ευρωπαϊκής ιθαγένειας.  

• Να παράσχει την ευκαιρία σε νέους αποφοίτους πανεπιστηµίου να αξιοποιήσουν 
τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και κυρίως στην 
ειδικότητά τους. Να εισαγάγει αυτούς τους πτυχιούχους στον επαγγελµατικό 
χώρο µε τους περιορισµούς, τα καθήκοντα και τις ευκαιρίες του. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω του επίσηµου προγράµµατος πρακτικής άσκησης: 

• Επωφελείται από τη συνεισφορά νέων, ενθουσιωδών πτυχιούχων, οι οποίοι έχουν 
νέα άποψη και ενηµερωµένη ακαδηµαϊκή γνώση, πράγµα που ενισχύει το 
καθηµερινό έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· 

• ∆ηµιουργεί µια οµάδα νέων µε άµεση εµπειρία και κατάρτιση στις διαδικασίες 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι είναι καλύτερα προετοιµασµένοι για 
µελλοντική συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· 

• ∆ηµιουργεί µακροπρόθεσµους «πρεσβευτές καλής θέλησης» των ευρωπαϊκών 
ιδεών και αξιών τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

2.1. Ιθαγένεια 

Οι ασκούµενοι επιλέγονται µεταξύ υπηκόων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των υποψήφιων χωρών που εντάσσονται σε προενταξιακή στρατηγική. 
Ωστόσο, γίνεται δεκτός και περιορισµένος αριθµός υπηκόων τρίτων χωρών, ανάλογα 
µε τους διαθέσιµους πόρους. 

2.2. Προσόντα 

2.2.1. Πανεπιστηµιακό δίπλωµα 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης (πανεπιστηµιακή εκπαίδευση) και να έχουν λάβει πλήρη τίτλο ή το 
ισοδύναµό του ως τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων. Για τους ελάχιστους 
εθνικούς τίτλους σπουδών που απαιτούνται από τη νοµοθεσία στη χώρα όπου 
αποκτήθηκε το δίπλωµα, βλέπε το παράρτηµα Ι. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα 
να τροποποιήσει αυτά τα ελάχιστα προσόντα για το επίσηµο πρόγραµµα πρακτικής 
άσκησης, ανάλογα µε πιθανές µελλοντικές αλλαγές στην πολιτική πρόσληψης 
υπαλλήλων. Οι τυχόν αυτές αλλαγές θα δηµοσιευθούν στο δικτυακό τόπο του 
γραφείου ασκουµένων1, που στο εξής θα καλείται «ο δικτυακός τόπος». 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να παρέχουν αντίγραφα των διπλωµάτων (ή των σχετικών 
επίσηµων πιστοποιητικών) όλων των πανεπιστηµιακών ή µεταπτυχιακών σπουδών 
που δήλωσαν στην αίτηση που υπέβαλαν µέσω του διαδικτύου. Τα αντίγραφα αυτά 
επισυνάπτονται υποχρεωτικά στην αίτηση που αποστέλλεται ταχυδροµικά. Για τις 
τρέχουσες σπουδές πρέπει να παρέχεται επίσηµη δήλωση από το σχετικό 
πανεπιστήµιο. Οι υποψήφιοι των οποίων τα πανεπιστηµιακά ή µεταπτυχιακά 
διπλώµατα δεν έχουν εκδοθεί σε µια από τις επίσηµες κοινοτικές γλώσσες πρέπει να 
παρέχουν µετάφρασή τους σε µια από τις επίσηµες γλώσσες εργασίας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (αγγλικά, γαλλικά και γερµανικά). Εάν οι υποψήφιοι γίνουν 
δεκτοί για περίοδο άσκησης, θα ζητηθούν επικυρωµένα αντίγραφα όλων των 
διπλωµάτων που δηλώνονται και, ανάλογα µε την περίπτωση, επίσηµες 
επικυρωµένες µεταφράσεις. 

2.2.2. Γλώσσες 

Προκειµένου ο ασκούµενος να επωφεληθεί πλήρως από την περίοδο άσκησης και να 
είναι σε θέση να παρακολουθήσει τις συνεδριάσεις και να αποδώσει επαρκώς: 

– Οι υποψήφιοι από τα κράτη µέλη πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση τουλάχιστον 
δύο κοινοτικών γλωσσών, µία από τις οποίες πρέπει να είναι γλώσσα εργασίας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (αγγλικά, γαλλικά ή γερµανικά). 

– Οι υποψήφιοι από τρίτες χώρες πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση τουλάχιστον 
µιας γλώσσας εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (αγγλικά, γαλλικά ή 
γερµανικά). 

                                                 
1  http://ec.europa.eu/stages 
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Η γνώση των γλωσσών που δηλώνονται στην αίτηση, εκτός από τη µητρική γλώσσα, 
πρέπει να αποδεικνύεται επαρκώς (µε διπλώµατα, πιστοποιητικά, πραγµατοποίηση 
σπουδών στη εν λόγω γλώσσα κτλ.). 

2.3. Προηγούµενη απασχόληση 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυµεί να προσφέρει σε όσο το δυνατόν περισσότερους 
ενδιαφερόµενους την ευκαιρία να πραγµατοποιήσουν πρακτική άσκηση. Εποµένως 
δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων που - για περισσότερο από έξι εβδοµάδες: 

– έχουν πραγµατοποιήσει ή πραγµατοποιούν πρακτική άσκηση κάθε είδους 
(επίσηµη ή άτυπη, αµειβόµενη ή άµισθη) σε άλλο ευρωπαϊκό θεσµικό όργανο 
ή φορέα2

 ή  

– έχουν απασχοληθεί ή απασχολούνται µε οποιοδήποτε τρόπο σε ευρωπαϊκό 
θεσµικό όργανο ή φορέα2, 

συµπεριλαµβανοµένων των νυν ή πρώην βοηθών µελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, εσωτερικών συµβούλων ή ερευνητών, έκτακτων, συµβασιούχων, 
επικουρικών ή προσωρινών υπαλλήλων οποιουδήποτε θεσµικού οργάνου, φορέα, 
αντιπροσωπείας ή γραφείου εκπροσώπησης της ΕΕ. 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να ενηµερώνουν το γραφείο πρακτικής άσκησης για 
οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάστασή τους σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
αίτησης. 

3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

3.1. Υποβολή 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζει το γραφείο 
πρακτικής άσκησης. Όλες οι απαραίτητες οδηγίες δηµοσιεύονται στο δικτυακό τόπο.  

Οι αιτήσεις µε ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµείου µετά την λήξη της προθεσµίας 
απορρίπτονται αυτόµατα. Οι υποψήφιοι πρέπει να παρέχουν όλα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά µαζί µε την έντυπη αίτησή τους. Κανένα πρόσθετο έγγραφο ή 
δικαιολογητικό δεν γίνεται δεκτό µετά την παραλαβή της αίτησης. 

3.2. Έλεγχος επιλεξιµότητας 

Μόλις το γραφείο πρακτικής άσκησης λάβει τις έντυπες αιτήσεις, οι οποίες έχουν 
ήδη υποβληθεί ηλεκτρονικά, εξετάζει την επιλεξιµότητά τους βάσει των κριτηρίων 
που έχουν καθοριστεί από το γραφείο πρακτικής άσκησης και έχουν δηµοσιευθεί 
στον δικτυακό τόπο. 

Το γραφείο πρακτικής άσκησης διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει τα κριτήρια 
επιλεξιµότητας εάν και όταν χρειαστεί. Οι αλλαγές αυτές δηµοσιεύονται στο 
δικτυακό τόπο πριν από την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων.  

                                                 
2  Βλέπε κατάλογο στο παράρτηµα 2. 
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3.3. ∆ιαδικασία προεπιλογής 

3.3.1. Στόχος 

Ο κύριος στόχος της διαδικασίας προεπιλογής είναι να γίνει η καλύτερη δυνατή 
επιλογή υποψηφίων µε όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσµα σπουδών από τους οποίους 
οι γενικές διευθύνσεις και οι υπηρεσίες µπορούν να κάνουν την τελική επιλογή τους. 
Η διαδικασία προεπιλογής επιδιώκει επίσης να επιτύχει, κατά το δυνατόν, ισορροπία 
µεταξύ των φύλων και των κρατών προέλευσης των υποψηφίων. 

3.3.2. Η επιτροπή προεπιλογής 

Η προεπιλογή γίνεται από επιτροπές που απαρτίζονται από υπαλλήλους της 
Επιτροπής σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές και τα κριτήρια που 
καθορίζονται από το γραφείο πρακτικής άσκησης και δηµοσιεύονται στο δικτυακό 
τόπο. Το έργο της επιτροπής είναι εµπιστευτικό, οριστικό και δεσµευτικό. ∆εν 
προβλέπεται διαδικασία προσφυγής. 

Το γραφείο πρακτικής άσκησης διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει τα κριτήρια 
και τη διαδικασία προεπιλογής εάν και όταν χρειαστεί. Οι αλλαγές αυτές 
δηµοσιεύονται στο δικτυακό τόπο πριν από την έναρξη της περιόδου υποβολής 
αιτήσεων. 

3.3.3. Αποτελέσµατα της προεπιλογής 

Οι προεπιλεγµένοι υποψήφιοι καταχωρίζονται σε µια βάση δεδοµένων, η οποία στο 
εξής καλείται «βάση δεδοµένων» και στην οποία έχουν πρόσβαση όλα τα τµήµατα 
της Επιτροπής, για την τελική διαδικασία επιλογής. Η βάση δεδοµένων περιέχει 
τουλάχιστον τριπλάσιους υποψηφίους από τις διαθέσιµες θέσεις πρακτικής άσκησης. 
Οι αριθµοί αίτησης των προεπιλεγµένων υποψηφίων δηµοσιεύονται στο δικτυακό 
τόπο. 

3.4. ∆ιαδικασία τελικής επιλογής 

Λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες συνθήκες (µέγεθος της Γ∆, ικανότητα 
απορρόφησης, αποτελέσµατα των αξιολογήσεων κτλ.) και το διαθέσιµο 
προϋπολογισµό, το γραφείο πρακτικής άσκησης καθορίζει τον αριθµό ασκουµένων 
που παραχωρούνται σε κάθε γενική διεύθυνση και υπηρεσία κάθε περίοδο. 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής, µετά από αναζήτηση στη βάση δεδοµένων σύµφωνα µε 
συγκεκριµένα κριτήρια και καθορισµένο «προφίλ», επιλέγουν τους ασκούµενούς 
τους από τον κατάλογο των υποψηφίων που ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά. Για κάθε 
ασκούµενο που επιλέγεται, η σχετική γενική διεύθυνση ετοιµάζει την περιγραφή των 
καθηκόντων του. 

3.5. Απόρριψη της αίτησης 

Εάν µια αίτηση απορριφθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, ανάλογα µε το 
λόγο απόρριψης, ο υποψήφιος µπορεί να ξαναϋποβάλει αίτηση για µεταγενέστερη 
περίοδο πρακτικής άσκησης. Ωστόσο, πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση µε όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά.  
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3.6. Αποχώρηση 

Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι µπορούν να αποσύρουν την 
υποψηφιότητά τους ενηµερώνοντας γραπτώς το γραφείο πρακτικής άσκησης. Στην 
περίπτωση αυτή, αποκλείονται από τα περαιτέρω στάδια της διαδικασίας. Μπορούν 
να ξαναϋποβάλουν αίτηση για µεταγενέστερη περίοδο άσκησης. Ωστόσο, πρέπει να 
υποβάλουν νέα αίτηση, µαζί µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

3.7. Φύλαξη φακέλων 

Η φύλαξη των φακέλων από το γραφείο πρακτικής άσκησης συµµορφώνεται µε τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 της 18ης ∆εκεµβρίου 2000 σχετικά µε τα δεδοµένα 
προσωπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το αν οι αιτήσεις οδήγησαν σε πρόσληψη, 
απορρίφθηκαν ή αποσύρθηκαν. 

Το γραφείο πρακτικής άσκησης δεν κρατά τους φακέλους των υποψηφίων έως την 
επόµενη περίοδο. 

4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Οι ασκούµενοι δεν µπορούν να προσληφθούν σε τοµέα όπου ενδέχεται να υπάρχει 
σύγκρουση συµφερόντων, ανεξάρτητα από την προγενέστερη επαγγελµατική πείρα 
ή ιθαγένεια του υποψηφίου. Ορισµένες γενικές διευθύνσεις ή υπηρεσίες δεν µπορούν 
να προσλάβουν υπηκόους µη κρατών µελών. Οι σχετικές πληροφορίες που 
παρέχονται από τις υπηρεσίες δηµοσιεύονται στο δικτυακό τόπο.  

Στους υποψηφίους µπορεί να προσφερθεί µόνο µία σύµβαση για δεδοµένη περίοδο 
πρακτικής άσκησης. Οι υποψήφιοι που αρνούνται προσφορά σύµβασης 
αποκλείονται από την τρέχουσα διαδικασία. Μπορούν να ξαναϋποβάλουν 
υποψηφιότητα για µεταγενέστερη περίοδο πρακτικής άσκησης υποβάλλοντας νέα 
αίτηση µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Κατά την πρόσληψή τους οι ασκούµενοι οφείλουν να παρέχουν όλα τα έντυπα και 
πιστοποιητικά που απαιτούνται από το γραφείο πρακτικής άσκησης. Είναι υπεύθυνοι 
να εξασφαλίσουν την κατάλληλη θεώρηση διαβατηρίου, ανάλογα µε την περίπτωση, 
και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις αρχές της χώρας στην οποία θα 
απασχοληθούν. 

5. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ 

5.1. ∆ιάρκεια της πρακτικής άσκησης 

5.1.1. Βασική πρακτική άσκηση 

Υπάρχουν δύο περίοδοι πρακτικής άσκησης κάθε χρόνο: 

– από την 1η Μαρτίου έως το τέλος Ιουλίου· 

– από την 1η Οκτωβρίου έως το τέλος Φεβρουαρίου του επόµενου έτους. 
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Εντός των δύο αυτών περιόδων, η πρακτική άσκηση µπορεί να διαρκέσει από τρεις 
έως πέντε µήνες. 

Οι συµβάσεις πρακτικής άσκησης αρχίζουν είτε την 1η Μαρτίου είτε την 1η 
Οκτωβρίου. Ωστόσο, σε εξαιρετικές και επαρκώς δικαιολογηµένες περιπτώσεις, 
κατόπιν συµφωνίας µε την αρµόδια γενική διεύθυνση ή υπηρεσία, η ηµεροµηνία 
έναρξης µπορεί να αναβληθεί, εφ’ όσον τηρείται η ελάχιστη περίοδος πρακτικής 
άσκησης. Εν πάση περιπτώσει, οι συµβάσεις αρχίζουν την 1η ή τη 16η του µήνα. Οι 
περίοδοι πρακτικής άσκησης δεν µπορούν να επαναληφθούν ή να επεκταθούν πέρα 
από τη µέγιστη διάρκεια που καθορίζεται στους παρόντες κανόνες ή µετά το τέλος 
της περιόδου πρακτικής άσκησης. 

Το γραφείο πρακτικής άσκησης µπορεί, εάν χρειάζεται, να καθορίσει άλλη 
ηµεροµηνία έναρξης και διαφορετική διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης σε 
περίπτωση ειδικών οµάδων ασκουµένων (διερµηνείς κτλ.). 

5.1.2. Η πρακτική άσκηση 

Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης αρχίζουν µε µια γενική εισαγωγική παρουσίαση των 
κοινοτικών θεµάτων που διαρκεί έως 2 ηµέρες. Η συµµετοχή στις διαλέξεις αυτές 
είναι υποχρεωτική για τους ασκούµενους των οποίων η σύµβαση αρχίζει στην αρχή 
της περιόδου άσκησης. Ύστερα οι ασκούµενοι πηγαίνουν στις γενικές διευθύνσεις ή 
τις υπηρεσίες τους. 

Οι ασκούµενοι ανατίθενται σε ένα σύµβουλο. Κάθε σύµβουλος µπορεί να αναλάβει 
έναν µόνο ασκούµενο ανά περίοδο πρακτικής άσκησης. Ο σύµβουλος καθοδηγεί και 
παρακολουθεί από κοντά τον ασκούµενο κατά τη διάρκεια της άσκησής του, 
αναλαµβάνοντας το ρόλο του µέντορα. Ο σύµβουλος κοινοποιεί αµέσως στην 
αρµόδια υπηρεσία τυχόν σηµαντικά περιστατικά κατά τη διάρκεια της άσκησης 
(ιδίως επαγγελµατική ανικανότητα, απουσίες, ασθένειες, ατυχήµατα, κακή διαγωγή 
ή διακοπή της άσκησης) που πέφτουν στην αντίληψή του ή για τα οποία 
ενηµερώνεται από τον ασκούµενο.  

Οι ασκούµενοι οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες των συµβούλων τους 
και των ανωτέρων τους στη γενική διεύθυνση ή υπηρεσία στην οποία εργάζονται, 
καθώς και µε τις οδηγίες που εκδίδονται από το γραφείο πρακτικής άσκησης. Πρέπει 
επίσης να συµµορφώνονται µε τους κανόνες που διέπουν το πρόγραµµα πρακτικής 
άσκησης και τους εσωτερικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ιδίως τους κανόνες σχετικά µε την ασφάλεια και την εµπιστευτικότητα.  

Οι ασκούµενοι επιτρέπεται να συµµετέχουν σε συνεδριάσεις για θέµατα που 
σχετίζονται µε την εργασία τους (εκτός εάν οι συνεδριάσεις αυτές είναι απόρρητες ή 
εµπιστευτικές), να λαµβάνουν την τεκµηρίωση και να συµµετέχουν στο έργο του 
τµήµατος στο οποίο εργάζονται σε βαθµό ανάλογο µε την εκπαίδευση και την 
επαγγελµατική εµπειρία τους. Κατόπιν συµφωνίας του συµβούλου τους και εφόσον 
αυτό δεν εµποδίζει την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί, έχουν 
δικαίωµα να συµµετέχουν σε συνεδριάσεις άλλων τµηµάτων ή άλλων θεσµικών 
οργάνων (υπό τον όρο ότι το εν λόγω θεσµικό όργανο τους επιτρέπει την πρόσβαση), 
εκτός εάν οι συνεδριάσεις αυτές είναι απόρρητες ή εµπιστευτικές, προκειµένου να 
κατανοήσουν τους στόχους και τους σκοπούς των πολιτικών της ΕΕ. 
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Σε κάθε γενική διεύθυνση και υπηρεσία ορίζεται ένας υπάλληλος ο οποίος 
συντονίζει τη διαχείριση των ασκούµενων που εργάζονται σε αυτήν. Ο συντονιστής 
βοηθά τους ασκούµενους όσον αφορά τις διοικητικές διαδικασίες στη γενική 
διεύθυνση ή την υπηρεσία στην οποία διορίζονται. Αποτελεί σηµείο 
επαφής/σύνδεσµο µεταξύ της γενικής διεύθυνσης ή της υπηρεσίας του και του 
γραφείου πρακτικής άσκησης. 

Το γραφείο πρακτικής άσκησης µπορεί να διοργανώσει επισκέψεις και ταξίδια που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους ασκούµενους ανάλογα µε τα διαθέσιµα κονδύλια. 
Οι ασκούµενοι µπορούν να συµµετάσχουν εάν πληρούν τους σχετικούς όρους. 

5.1.3. Επιτροπή σύνδεσης 

Το γραφείο πρακτικής άσκησης µπορεί να επιτρέψει σε έως έξι ασκούµενους να 
παραµείνουν για ένα µήνα µετά το τέλος της περιόδου Οκτωβρίου και σε έως πέντε 
ασκούµενους να παραµείνουν για τρεις µήνες µετά το τέλος της περιόδου Μαρτίου, 
προκειµένου να αποτελέσουν το σύνδεσµο (επιτροπή σύνδεσης) µε τη νέα 
«φουρνιά» ασκούµενων. Στα µέλη της επιτροπής σύνδεσης χορηγείται νέα σύµβαση 
για την απαραίτητη περίοδο. 

5.1.4. ∆ιακοπή 

Σε εξαιρετικές περιστάσεις, µετά από γραπτό αίτηµα του ασκούµενου που αναφέρει 
τους σχετικούς λόγους και µε την κατάλληλη αιτιολόγηση, ο επικεφαλής του 
γραφείου πρακτικής άσκησης µπορεί, αφού συµβουλευτεί το σύµβουλο και τη 
γενική διεύθυνση ή την υπηρεσία στην οποία έχει ανατεθεί ο ασκούµενος, να 
επιτρέψει τη διακοπή της άσκησης για ορισµένη περίοδο. Η υποτροφία διακόπτεται 
και ο ασκούµενος δεν δικαιούται να του επιστραφούν τα έξοδα των ταξιδιών που 
πραγµατοποιούνται κατά την περίοδο αυτή.  

Ο ασκούµενος µπορεί να επιστρέψει για να συνεχίσει την πρακτική του άσκηση, 
αλλά µόνο έως το τέλος της ίδιας περιόδου. Καµία παράταση δεν είναι δυνατή. 

5.1.5. Πρόωρη λήξη της σύµβασης 

Εάν ένας ασκούµενος επιθυµεί να τερµατίσει την άσκησή του νωρίτερα από την 
ηµεροµηνία που καθορίζεται στη σύµβαση, υποβάλλει γραπτό αίτηµα στο γραφείο 
πρακτικής άσκησης. Το αίτηµα αυτό, που δηλώνει τους σχετικούς λόγους, πρέπει να 
υποβληθεί τουλάχιστον τρεις εβδοµάδες πριν από την νέα ηµεροµηνία λήξης, µέσω 
του συµβούλου του και του συντονιστή πρακτικής άσκησης. Οι ασκούµενοι µπορούν 
να τερµατίσουν τη σύµβασή τους µόνο την 1η και τη 16η του µήνα. Εάν χρειαστεί, 
επιστρέφεται στην Επιτροπή το αντίστοιχο µέρος της υποτροφίας. 

5.1.6. Μελλοντική απασχόληση 

Η πρακτική άσκηση δεν παρέχει στους ασκούµενους το καθεστώς µονίµων ή άλλων 
υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε συνεπάγεται οποιοδήποτε δικαίωµα ή 
προτεραιότητα σε σχέση µε διορισµό στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Οι ασκούµενοι µπορούν να προσληφθούν αφού ολοκληρώσουν την πρακτική τους 
άσκηση, εφ’ όσον τηρούνται και εφαρµόζονται πλήρως οι όροι και οι κανόνες που 
έχουν θεσπιστεί για την απασχόληση στη σχετική κατηγορία προσωπικού. Το ίδιο 
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ισχύει για τους πρώην ασκούµενους που επιλέγονται µέσω πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών ή µέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που διοργανώνεται από 
την Επιτροπή ή από υπηρεσία της, είτε ως άτοµα είτε ως υπάλληλοι της επιλεγµένης 
επιχείρησης. 

Ένα άτοµο µπορεί να πραγµατοποιήσει µόνο µία πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή µε εξαίρεση την περίπτωση που αναφέρεται στο σηµείο 2.3 παραπάνω 
(δηλαδή µια περίοδο άσκησης έξι εβδοµάδων κατ’ανώτατο όριο). 

5.2. Απουσίες 

5.2.1. ∆ιακοπές 

Οι ασκούµενοι τηρούν το ίδιο ωράριο εργασίας και έχουν τις ίδιες επίσηµες αργίες 
κατά τη διάρκεια της άσκησής τους µε τους υπαλλήλους της Επιτροπής. 

Οι ασκούµενοι δικαιούνται δύο ηµέρες άδεια ανά µήνα. Αυτό το δικαίωµα 
αποκτάται αναλογικά για τους µήνες που έχουν εργαστεί αρχίζοντας από την πρώτη 
ηµέρα του µήνα. Οι ηµέρες άδειας που δεν λαµβάνονται δεν αντικαθίστανται µε 
χρήµατα. Οι ηµέρες απουσίας για ταξίδια και επισκέψεις που διοργανώνονται είτε 
από το γραφείο πρακτικής άσκησης είτε από την επιτροπή ασκουµένων, οι ηµέρες 
απουσίας για τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς, εξετάσεις ή πανεπιστηµιακές εργασίες 
κτλ. αφαιρούνται από την άδεια αυτή. 

Η µονάδα ανθρώπινων πόρων της σχετικής γενικής διεύθυνσης και υπηρεσίας, ή η 
αντίστοιχη υπηρεσία, φροντίζει για την τήρηση των ανωτέρω κανόνων. Οι αιτήσεις 
για άδεια συµµορφώνονται µε τις ανάγκες της υπηρεσίας. Πρέπει πρώτα να 
εγκριθούν από το σύµβουλο και στη συνέχεια να ελεγχθούν και να εγκριθούν από 
τον υπεύθυνο για τις άδειες της γενικής διεύθυνσης ή υπηρεσίας. Αντίγραφο των 
εγκεκριµένων αιτήσεων αποστέλλεται στο γραφείο πρακτικής άσκησης. 

5.2.2. Απουσία σε περίπτωση ασθένειας 

Σε περίπτωση ασθένειας οι ασκούµενοι ειδοποιούν αµέσως το σύµβουλό τους, ενώ 
εάν απουσιάσουν περισσότερο από δύο ηµέρες πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό 
ιατρού που να αναφέρει την πιθανή διάρκεια της απουσίας, το οποίο διαβιβάζεται 
στο γραφείο πρακτικής άσκησης. Ασκούµενος που απουσιάζει λόγω ασθένειας 
µπορεί να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις από την υπηρεσία. 

5.2.3. Απουσία χωρίς άδεια 

Όταν οι ασκούµενοι απουσιάζουν αδικαιολόγητα ή χωρίς να ειδοποιήσουν το 
σύµβουλο και τη γενική διεύθυνση/την υπηρεσία τους, το γραφείο πρακτικής 
άσκησης ζητά γραπτώς από τον ασκούµενο να παρουσιαστεί στην υπηρεσία όπου 
πραγµατοποιεί την άσκηση µέσα σε µία εβδοµάδα από την παραλαβή της γραπτής 
κοινοποίησης. Ο ασκούµενος πρέπει επίσης να δικαιολογήσει ικανοποιητικά την 
απουσία του. Αυτές οι ηµέρες απουσίας αφαιρούνται αυτόµατα από τις ηµέρες 
άδειας που δικαιούται ο ασκούµενος. Το γραφείο πρακτικής άσκησης µπορεί να 
αποφασίσει, µετά την εξέταση της αιτιολόγησης που παρέχεται, ή εάν δεν δοθεί 
καµία αιτιολόγηση εντός της καθορισµένης προθεσµίας, να τερµατίσει αµέσως την 
πρακτική άσκηση χωρίς άλλη προειδοποίηση. Το ποσό της υποτροφίας που 
ενδεχοµένως έχει καταβληθεί για µη εργασθείσες ηµέρες πρέπει να επιστραφεί στην 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο ασκούµενος χάνει επίσης το δικαίωµα να λάβει το επίδοµα 
ταξιδιού. 

5.3. Εµπιστευτικότητα 

5.3.1. Γενικά 

Οι ασκούµενοι τηρούν απόλυτη εχεµύθεια σχετικά µε γεγονότα και πληροφορίες που 
µαθαίνουν κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης. ∆εν αποκαλύπτουν, µε 
οποιοδήποτε τρόπο, σε αναρµόδιο πρόσωπο έγγραφο ή πληροφορία που δεν έχει 
κοινοποιηθεί δηµόσια. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να τους δεσµεύει και µετά 
το τέλος της πρακτικής τους άσκησης. Η Επιτροπή διατηρεί το νόµιµο δικαίωµα να 
τερµατίσει την πρακτική άσκηση και να εναγάγει όποιον δεν τηρήσει την υποχρέωση 
αυτή.  

Οι ασκούµενοι δεν πρέπει να έχουν επαγγελµατικές διασυνδέσεις µε τρίτους που 
ενδέχεται να είναι ασυµβίβαστες µε την άσκησή τους, δηλαδή δεν πρέπει να 
εργάζονται για οµάδες πίεσης (lobbies, νοµικούς συµβούλους κτλ.) και δεν 
επιτρέπεται να έχουν καµία άλλη αµειβόµενη απασχόληση κατά τη διάρκεια της 
πρακτικής τους άσκησης που ενδεχοµένως να επηρεάσει δυσµενώς την εργασία που 
τους ανατίθεται. Εάν προκύψει σύγκρουση συµφερόντων κατά την εργασία τους, οι 
ασκούµενοι πρέπει να το αναφέρουν αµέσως εγγράφως στο σύµβουλό τους, στο 
συντονιστή πρακτικής άσκησης και στο γραφείο πρακτικής άσκησης. 

5.3.2. Επαφές µε τον Τύπο 

Όσον αφορά τις επαφές µε τον Τύπο, οι ασκούµενοι οφείλουν να τηρούν τους ίδιους 
κανόνες µε το λοιπό προσωπικό της Επιτροπής και να ακολουθούν τις οδηγίες που 
τους δίνονται. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να τερµατίσει την πρακτική άσκηση 
και να εναγάγει όποιον δεν τηρήσει την υποχρέωση αυτή. 

5.3.3. ∆ηµοσιεύσεις 

Οι ασκούµενοι απαγορεύεται να δηµοσιεύσουν, µόνοι τους ή σε συνεργασία µε 
άλλους, ή να γίνουν αιτία να δηµοσιευθεί, θέµα που ασχολείται µε το έργο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς τη γραπτή άδεια των σχετικών υπηρεσιών (το γραφείο 
πρακτικής άσκησης θα παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο λήψης της σχετικής 
άδειας και πρέπει να λάβει αντίγραφο της άδειας αυτής καθώς και αντίγραφο της 
τυχόν δηµοσίευσης ή του δηµοσιευθέντος άρθρου). Η άδεια αυτή υπόκειται στους 
όρους που ισχύουν για όλο το προσωπικό της Επιτροπής. Όλα τα δικαιώµατα, για 
οποιαδήποτε άρθρα ή άλλη εργασία που γίνεται για την Επιτροπή, ανήκουν στην 
Επιτροπή. 

5.4. Κυρώσεις και πειθαρχικά µέτρα  

5.4.1. Κοινωνική συµπεριφορά και διαγωγή 

Οι ασκούµενοι πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους και να συµπεριφέρονται µε 
ακεραιότητα, ευγένεια και λεπτότητα. Εάν η συµπεριφορά ενός ασκούµενου δεν 
είναι ικανοποιητική, ο προϊστάµενος της µονάδας που είναι αρµόδια για το γραφείο 
πρακτικής άσκησης, ανταποκρινόµενος σε λογικό αίτηµα του συµβούλου το οποίο 
έχει εγκριθεί, µετά την απολογία του ασκούµενου, από την µονάδα ανθρώπινων 
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πόρων της σχετικής γενικής διεύθυνσης ή υπηρεσίας, µπορεί ανά πάσα στιγµή να 
αποφασίσει τον τερµατισµό της πρακτικής άσκησης. 

Οι ασκούµενοι που συµµετέχουν σε επίσηµες δραστηριότητες που διοργανώνονται 
για αυτούς από το γραφείο πρακτικής άσκησης πρέπει να σέβονται το ωράριο και το 
πρόγραµµα. Το γραφείο πρακτικής άσκησης µπορεί να απαιτήσει την επιστροφή των 
εξόδων για τη διοργάνωση σχετικών δραστηριοτήτων (π.χ. επισκέψεις στο 
Στρασβούργο κτλ.) από τους ασκούµενους που απουσιάζουν χωρίς τη δέουσα 
αιτιολόγηση. 

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι ασκούµενοι οφείλουν να 
συµβουλεύονται τους συµβούλους τους ή, εάν δεν είναι διαθέσιµοι, το συντονιστή 
τους, πριν αναλάβουν µε δική τους πρωτοβουλία οποιαδήποτε ενέργεια η οποία 
συνδέεται µε τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

5.4.2. Μη ικανοποιητική επίδοση 

Το γραφείο πρακτικής άσκησης, κατόπιν δικαιολογηµένου αιτήµατος του 
συµβούλου, εγκεκριµένου από την µονάδα ανθρώπινων πόρων της οικείας γενικής 
διεύθυνσης ή υπηρεσίας, διατηρεί το δικαίωµα να τερµατίσει την πρακτική άσκηση 
εάν η επαγγελµατική επίδοση του ασκούµενου ή η γνώση της γλώσσας εργασίας δεν 
επαρκούν για την ικανοποιητική εκτέλεση των καθηκόντων του. 

5.4.3. Ψευδής δήλωση στοιχείων 

Το γραφείο πρακτικής άσκησης διατηρεί το δικαίωµα να τερµατίσει την πρακτική 
άσκηση εάν οποιαδήποτε στιγµή καταστεί προφανές ότι ο ασκούµενος έκανε 
εσκεµµένα ψευδείς δηλώσεις ή υπέβαλε ψευδή στοιχεία ή πλαστά έγγραφα στην 
αίτηση ή κατά την περίοδο πρακτικής άσκησης. 

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

6.1. Βασική υποτροφία 

6.1.1. Βασικό ποσό 

Οι ασκούµενοι λαµβάνουν µηνιαία υποτροφία. Το ποσό της υποτροφίας 
αποφασίζεται από το γραφείο πρακτικής άσκησης σε ετήσια βάση και εξαρτάται από 
το διαθέσιµο προϋπολογισµό. Το ποσό της βασικής υποτροφίας δηµοσιεύεται 
ετησίως στο δικτυακό τόπο. 

6.1.2. Πρόωρη λύση της σύµβασης 

Εάν ο ασκούµενος διακόψει τη σύµβασή του νωρίτερα, υποχρεούται να επιστρέψει 
το µέρος της υποτροφίας που ενδεχοµένως έχει ήδη λάβει για την περίοδο µετά τη 
λύση της σύµβασης. 
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6.2. Ασφάλιση 

6.2.1. Ασφάλιση ασθενείας 

Η ασφάλιση ασθενείας είναι υποχρεωτική. Εάν ο ασκούµενος δεν καλύπτεται από 
άλλο σύστηµα ασφάλισης ασθενείας, ασφαλίζεται υπό τους όρους του 
ασφαλιστήριου συµβολαίου της ασφαλιστικής εταιρείας µε την οποία συνεργάζεται 
η Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, η συµµετοχή των ασκούµενων είναι το ένα τρίτο 
του ασφαλίστρου, το οποίο αφαιρείται από την υποτροφία τους.  

Εάν ο ασκούµενος διαθέτει άλλη ασφάλιση ασθένειας, πρέπει να υποβάλει στην 
Επιτροπή έγγραφα που το αποδεικνύουν µέσα σε µια εβδοµάδα από την έναρξη της 
πρακτικής άσκησης. Εάν αυτό δεν γίνει εντός της προθεσµίας, ο ασκούµενος 
ασφαλίζεται αυτόµατα στο ασφαλιστικό πρόγραµµα της Επιτροπής και το 
ασφάλιστρο αφαιρείται από την υποτροφία του. 

6.2.2. Ασφάλιση κατά ατυχήµατος 

Όλοι οι ασκούµενοι πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση κατά ατυχήµατος υπό τους όρους 
που καθορίζονται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο που έχει υπογράψει η Επιτροπή. Η 
συµµετοχή του ασκούµενου είναι το ένα δέκατο του ασφαλίστρου, ενώ το υπόλοιπο 
καλύπτεται από την Επιτροπή. 

6.3. Επίδοµα αναπηρίας 

Εάν υποβάλουν τα κατάλληλα δικαιολογητικά, οι ασκούµενοι µε αναπηρία µπορούν 
να λάβουν προσαύξηση που φτάνει έως το 50% του ποσού της υποτροφίας. Το 
γραφείο πρακτικής άσκησης µπορεί να συµβουλευθεί την ιατρική υπηρεσία της 
Επιτροπής, εάν χρειάζεται. 

6.4. Έξοδα ταξιδίου 

6.4.1. Επίδοµα ταξιδίου 

Οι προσληφθέντες ασκούµενοι µπορούν να λάβουν επίδοµα ταξιδίου, εφόσον το 
επιτρέπει ο διαθέσιµος προϋπολογισµός. Το γραφείο πρακτικής άσκησης καθορίζει 
τη µέθοδο υπολογισµού του επιδόµατος ταξιδίου, τους όρους χορήγησής του και τη 
διαδικασία που ακολουθείται. Όλες οι σχετικές πληροφορίες δηµοσιεύονται στο 
δικτυακό τόπο. Τα επιδόµατα ταξιδίου καταβάλλονται στο τέλος της περιόδου 
άσκησης, µε εξαίρεση τους ασκούµενους που εργάζονται στις αντιπροσωπείες και τα 
γραφεία εκπροσώπησης, στους οποίους το επίδοµα ταξιδίου µπορεί να καταβληθεί 
το δεύτερο µήνα της περιόδου άσκησης. 

6.4.2. Ελάχιστη περίοδος θεµελίωσης δικαιώµατος - απόσταση 

Ο ασκούµενος πρέπει να συµπληρώσει τουλάχιστον 3 µήνες άσκησης για να 
δικαιούται το επίδοµα ταξιδίου. Οι ασκούµενοι οι οποίοι κατά την πρόσληψή τους 
διέµεναν σε απόσταση µικρότερη από 50 χλµ. από τον τόπο απασχόλησης δεν 
δικαιούνται επίδοµα ταξιδίου. 
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6.4.3. Ειδικές ρυθµίσεις για τους ασκούµενους στις αντιπροσωπείες και τα γραφεία 
εκπροσώπησης ή σε άλλη πόλη από τις Βρυξέλλες και το Λουξεµβούργο 

Για τους ασκούµενους που εργάζονται σε αντιπροσωπεία ή γραφείο εκπροσώπησης 
ή σε άλλη πόλη από τις Βρυξέλλες και το Λουξεµβούργο (διαφορετική από τη χώρα 
στην οποία διέµεναν όταν προσλήφθηκαν), το επίδοµα ταξιδίου υπολογίζεται 
σύµφωνα µε το σηµείο 6.4.1, λαµβάνοντας υπόψη το ταξίδι µεταξύ της χώρας 
διαµονής τους κατά την πρόσληψη και του τόπου διορισµού. 

Οι ασκούµενοι που προσλαµβάνονται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Τύπου και 
διορίζονται στα γραφεία εκπροσώπησης δικαιούνται ένα πρόσθετο επίδοµα καθώς 
και ηµερήσια αποζηµίωση εάν προσκληθούν επίσηµα στις Βρυξέλλες από το 
γραφείο πρακτικής άσκησης για ειδική κατάρτιση. 

6.4.4. Ηµερήσια αποζηµίωση 

Οι ασκούµενοι που διορίζονται εκτός Βρυξελλών (µεταξύ άλλων στο 
Λουξεµβούργο, τις αντιπροσωπείες, τα γραφεία εκπροσώπησης, το ∆ουβλίνο, το 
Λονδίνο) και δεν κατοικούν στις Βρυξέλλες λαµβάνουν, εκτός από το επίδοµα 
ταξιδίου τους, ηµερήσια αποζηµίωση κατά τη διάρκεια των γενικών εισαγωγικών 
διαλέξεων στην αρχή της πρακτικής άσκησης στις Βρυξέλλες. Μπορούν επίσης να 
λάβουν αυτήν την ηµερήσια αποζηµίωση όταν καλούνται επίσηµα από την Επιτροπή 
στις Βρυξέλλες για να συµµετάσχουν σε συνεδρίαση που συνδέεται άµεσα µε την 
άσκησή τους. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται προηγούµενη έγκριση και άδεια του 
γραφείου πρακτικής άσκησης. 

Το γραφείο πρακτικής άσκησης καθορίζει το επίπεδο των προαναφερθέντων 
επιδοµάτων και παρέχει περαιτέρω διευκρινίσεις στο δικτυακό του τόπο. 

6.4.5. Μεµονωµένες αποστολές 

Σε εξαιρετικές και µόνο περιπτώσεις, ο γενικός διευθυντής της γενικής διεύθυνσης ή 
υπηρεσίας στην οποία έχει τοποθετηθεί ένας ασκούµενος µπορεί να του επιτρέψει να 
σταλεί σε εργασιακή αποστολή, υπό τον όρο ότι η αποστολή είναι τεχνικής φύσης 
και ο ασκούµενος δεν συµµετέχει ως εκπρόσωπος της Επιτροπής. 

Για την επιστροφή των δαπανών αποστολής, ισχύει η γενική διαδικασία επιστροφής 
δαπανών που προβλέπεται στον υπηρεσιακό κανονισµό των υπαλλήλων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα έξοδα καλύπτονται από τη γενική διεύθυνση που ζητά 
την αποστολή. 

Το γραφείο πρακτικής άσκησης πρέπει να λαµβάνει πάντα αντίγραφο της 
υπογεγραµµένης εντολής αποστολής. 

6.5. Φορολογικές ρυθµίσεις 

Οι υποτροφίες που χορηγούνται στους ασκούµενους δεν υπόκεινται στους ειδικούς 
φορολογικούς κανόνες που ισχύουν για τους µόνιµους και άλλους υπαλλήλους των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι ασκούµενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την 
πληρωµή τυχόν φόρων επί των υποτροφιών της Επιτροπής δυνάµει των νόµων που 
ισχύουν στο οικείο κράτος. Το γραφείο πρακτικής άσκησης παρέχει πιστοποιητικό 
για φορολογικούς λόγους στο τέλος της περιόδου πρακτικής άσκησης. Το 
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πιστοποιητικό αναφέρει το ποσό της ληφθείσας υποτροφίας και βεβαιώνει ότι δεν 
έχει κρατηθεί φόρος ούτε έχουν καταβληθεί εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

7. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

7.1. Εκθέσεις πρακτικής άσκησης 

Οι ασκούµενοι συµπληρώνουν τις εκθέσεις αξιολόγησης που ζητούνται από το 
γραφείο πρακτικής άσκησης στην αρχή και στο τέλος της άσκησής τους. Επιπλέον, 
στο τέλος της πρακτικής άσκησης, οι σύµβουλοι συµπληρώνουν επίσης τη σχετική 
έκθεση αξιολόγησης που ετοιµάζει το γραφείο πρακτικής άσκησης. 

7.2. Πιστοποιητικά 

Οι ασκούµενοι που συµπληρώνουν την ελάχιστη απαιτούµενη περίοδο πρακτικής 
άσκησης λαµβάνουν, µετά τη λήξη της, πιστοποιητικό που αναφέρει τις ηµεροµηνίες 
της περιόδου άσκησης και το τµήµα στο οποίο απασχολήθηκαν. 

8. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο γενικός διευθυντής της γενικής διεύθυνσης ή υπηρεσίας της Επιτροπής στην οποία 
υπάγεται το γραφείο πρακτικής άσκησης είναι αρµόδιος για την εφαρµογή των 
παρόντων κανόνων.  

Οι παρόντες κανόνες αρχίζουν να ισχύουν την ηµεροµηνία που ορίζεται στην 
απόφαση της Επιτροπής.  
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Παράρτηµα I 

Παραδείγµατα διπλωµάτων που αντιστοιχούν στο επίπεδο εκπαίδευσης που 
απαιτείται για την πρόσβαση στην πρακτική άσκηση3 

 
Χώρα Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση – τουλάχιστον τριετούς διάρκειας 
Βέλγιο FR Προς το παρόν : Licence ou équivalent - Μελλοντικά: Bachelor 
Βέλγιο NL Προς το παρόν: Licentiaat, Meester, industrieel ingenieur, Gegradueerde 

Μελλοντικά: Bachelor (σύµφωνα µε το νόµο περί τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της 
4ης Απριλίου 2003) 

Τσεχική 
∆ηµοκρατία 

Diplom o ukončení 
Bakalářského studia 

∆ανία Bachelorgrad 
Γερµανία Fachhochschulabschluss (6-7 εξάµηνα) 
Εσθονία Bakalaureusekraad (<160 ainepunkti) 
Ισπανία Diplomado/Ingeniero Técnico 
Γαλλία Licence 
Ελλάδα ∆ίπλωµα Α.Ε.Ι. (πανεπιστηµίου, πολυτεχνείου, Τ.Ε.Ι. υποχρεωτικής τετραετούς 

φοίτησης) 
Ιρλανδία Bachelor's degree 
Ιταλία Laurea –L (breve) 
Kύπρος Πανεπιστηµιακό δίπλωµα 
Λεττονία Bakalaura diploms (<160 kredīti) 
Λιθουανία Bakalauras (<160 kreditas) 
Λουξεµβούργο Diplôme d'Ingénieur Technicien 
Ουγγαρία Föiskolai Oklevél 
Μάλτα Bachelor's degree 
Κάτω Χώρες Bachelor 
Αυστρία Fachhochschuldiplom (6-7 εξάµηνα) 
Πολωνία Licencjat – Inzynier 
Πορτογαλία Bacharelato 
Σλοβενία Diploma o Pridobljeni Visoki 

Strokovni Izobrazbi 
∆ηµοκρατία της 
Σλοβακίας 

Diplom o ukončení 
Bakalárského štúdia 

Φινλανδία Kandidaatti / Kandidat examen 
Ammattikorkeakoulututkinto/Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa / 
studieveckor) 

Σουηδία Kandidatexamen (Akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 
poäng av fördjupade studier i ett ämne) 

Ηνωµένο Βασίλειο Bachelor's degree / Diploma of Higher Education (DipHE) 

 

                                                 
3  Κατάσταση την 1η Αυγούστου 2004. 
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