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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ), και συγκεκριμένα του Κοινού Κέντρου
Ερευνών (ΚΚΕρ), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) προκηρύσσει διαδικασία
επιλογής με σκοπό τη δημιουργία βάσης δεδομένων των επιτυχόντων υποψηφίων, από την
οποία θα προσλαμβάνει συμβασιούχο ερευνητικό προσωπικό (συμβασιούχους υπαλλήλους της
ομάδας καθηκόντων IV) με τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά για τη δημιουργία πρόσθετου
δυναμικού.
Η βάση δεδομένων των επιτυχόντων υποψηφίων θα χρησιμοποιείται κυρίως από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, και ιδίως από το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Η πλειονότητα των θέσεων θα
προσφερθεί στο ΚΚΕρ, στις αντίστοιχες έδρες των ακόλουθων ιδρυμάτων:
Ινστιτούτο Υλικών Αναφοράς και Μετρήσεων (IRMM) στο Geel του Βελγίου
Ινστιτούτο Υπερουράνιων Στοιχείων (ITU) στην Καρλσρούη της Γερμανίας
Ινστιτούτο Ενέργειας και Μεταφορών (ΕΙΤ) στο Petten των Κάτω Χωρών
Ινστιτούτο για την Προστασία και την Ασφάλεια του Πολίτη (IPSC) στην Ίσπρα της
Ιταλίας
Ινστιτούτο για το Περιβάλλον και την Αειφορία (IES) στην Ίσπρα της Ιταλίας
Ινστιτούτο Προστασίας της Υγείας και των Καταναλωτών (IHCP) στην Ίσπρα της
Ιταλίας
Ινστιτούτο Τεχνολογικών Προοπτικών (IPTS) στη Σεβίλλη της Ισπανίας
Διαχείριση της εγκατάστασης της Ίσπρα (ISM) στην Ίσπρα της Ιταλίας.
Ορισμένες θέσεις θα προσφερθούν στις Βρυξέλλες στις ακόλουθες Γενικές ∆ιευθύνσεις (Γ∆):
ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων - Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ CONNECT)
ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας - Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ RTD)
ΓΔ Υγείας και Καταναλωτών – Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ SANCO)
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Ο αριθμός των επιτυχόντων υποψηφίων που χρειάζονται κατά την περίοδο 2013-2014 θα είναι
κατά προσέγγιση:
Ειδικότητα
Ειδικότητα
Ειδικότητα
Ειδικότητα
Ειδικότητα

1:
2:
3:
4:
5:

Φυσικές επιστήμες
Επιστήμες ποσοτικής ανάλυσης
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Γεωργία, περιβάλλον και γεωεπιστήμες
Επιστήμες της υγείας

100
180
150
110
60

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για μία μόνο από τις
ειδικότητες που προκηρύσσονται στην παρούσα πρόσκληση.
Οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν περισσότερες από μία υποψηφιότητες θα
αποκλείονται.
Οι εργασιακές σχέσεις με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα διέπονται από το καθεστώς που
εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι όροι απασχόλησης
δημοσιεύονται πλήρως στο ∆ιαδίκτυο, στη διεύθυνση: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20100101:EL:PDF (κεφάλαιο IV,
σ. 172).
Οι γενικές εκτελεστικές διατάξεις που διέπουν τους όρους απασχόλησης των συμβασιούχων
υπαλλήλων οι οποίοι απασχολούνται από την Επιτροπή δημοσιεύονται σε αυτόν τον σύνδεσμο:
http://europa.eu/epso/doc/rules_ca_comm_en.pdf.

II. ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ1
Το συμβασιούχο ερευνητικό προσωπικό (οι συμβασιούχοι υπάλληλοι της ομάδας καθηκόντων
IV) εκτελεί, υπό την επίβλεψη ενός ανώτερου επιστημονικού υπαλλήλου, τα σχετικά καθήκοντα
ως μέλη ερευνητικής ομάδας.
Οι υποψήφιοι των προαναφερόμενων ειδικοτήτων θα αναλάβουν ορισμένα από τα ακόλουθα
καθήκοντα:
Εργαστηριακές εργασίες
Μοντελοποίηση και προσομοίωση
Ανάπτυξη λογισμικού
Ανάλυση πολιτικής
Προετοιμασία εκθέσεων και δημοσιεύσεων
Παρουσίαση αποτελεσμάτων σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις
Σχεδιασμός και πραγματοποίηση επιστημονικής και τεχνικής έρευνας,
πειραμάτων
και εξελίξεων
Μέριμνα για τη συγκέντρωση των πλέον πρόσφατων επιστημονικών πληροφοριών και
δεδομένων προς στήριξη των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων
Συμβολή με μια στέρεη επιστημονική βάση στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
1

Τα κριτήρια που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση αποτελούν απλουστευμένη εκδοχή των κατηγοριών γενικών προσόντων που θα
χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση των συμβάσεων. Αυτές οι απλουστευμένες εκδοχές παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν είναι
νομικώς δεσμευτικές.
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Παρουσίαση των βασικών πτυχών και των αποτελεσμάτων των επιστημονικών σχεδίων,
συμβολή σε ενέργειες διάδοσης
Σύνταξη, δημοσίευση και παρουσίαση επιστημονικών εκθέσεων, άρθρων και
ανακοινώσεων σε συνέδρια
Υποστήριξη κάθε είδους δραστηριότητας που συνδέεται με τη διαχείριση και την
παρακολούθηση αιτήσεων για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας
Παροχή συνδρομής για επιστημονικές συμβουλές ή για την κατάρτιση πρωτοκόλλων
Προετοιμασία τεχνικής τεκμηρίωσης
Υποστήριξη κάθε είδους δραστηριότητας που αφορά την εποπτεία της ορθής
παρασκευαστικής πρακτικής, της ορθής εργαστηριακής πρακτικής και της ορθής κλινικής
πρακτικής
Πραγματοποίηση επαφών με εθνικές και περιφερειακές αρχές που ασχολούνται με
ζητήματα έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Συμμετοχή σε επιτροπές αξιολόγησης ερευνητικών σχεδίων
Αξιολόγηση επιστημονικών εκθέσεων
Εξεύρεση εμπειρογνωμόνων και μελών επιτροπών στον οικείο τομέα έρευνας.

III. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Το κατά προσέγγιση χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής έχει ως εξής:

Στάδιο

Ημερομηνία

Περίοδος εγγραφής
Επιλογή βάσει προσόντων (εάν προβλέπεται)
∆οκιμασία καταλληλότητας

29 Ιανουαρίου 2013 – 1 Μαρτίου 2013
Μάρτιος-Απρίλιος 2013
Απρίλιος-Μάιος 2013 (εάν δεν προβλέπεται
επιλογή βάσει προσόντων)
Ιούνιος 2013 (εάν προβλέπεται επιλογή βάσει
προσόντων)
∆ιαβίβαση των αποτελεσμάτων των δοκιμών Ιούνιος 2013 (εάν δεν προβλέπεται επιλογή
βάσει προσόντων)
στους υποψηφίους
Ιούλιος 2013 (εάν προβλέπεται επιλογή βάσει
προσόντων)

IV. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής εγγραφής, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν
τους ακόλουθους όρους:
Α. Γενικοί όροι
α) Να είναι υπήκοοι ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μιας από τις συνδεδεμένες
χώρες του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα2.
β) Να απολαύουν πλήρως των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
γ) Να έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα στην
2

Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, Φερόες Νήσοι, Ισλανδία, Ισραήλ, Λιχτενστάιν, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Δημοκρατία της
Μολδαβίας, Ελβετία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Τουρκία.
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περίπτωσή τους νομοθεσία περί στρατολογίας.
δ) Να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των μελλοντικών τους
καθηκόντων.
B. Ελάχιστοι ειδικοί όροι - Εκπαίδευση/πείρα
Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών (3)
ετών, πιστοποιούμενες από δίπλωμα (πτυχίο), και
α) τουλάχιστον πέντε (5) έτη επαγγελματικής πείρας σε έναν από τους τομείς που απαριθμούνται
κατωτέρω
ή
β) διδακτορικό δίπλωμα σε έναν από τους τομείς που απαριθμούνται κατωτέρω. Οι υποψήφιοι που
δεν έχουν ακόμη υποστηρίξει τη διδακτορική τους διατριβή μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπό τον
όρο ότι θα έχουν αποκτήσει διδακτορικό δίπλωμα κατά τη στιγμή που θα κληθούν σε συνέντευξη
όπως αναφέρεται στο σημείο IX.
Βιολογία
Χημεία
Φυσικές επιστήμες
Βιοεπιστήμες
Βιοχημεία
Ωκεανογραφία / επιστήμες της θάλασσας
Νανοτεχνολογία, νανοβιοτεχνολογία
Κτηνιατρική
Μηχανική
Μαθηματικά
Φυσική
Πληροφορική
Στατιστική
Επιστήμες των υλικών
Οικονομικές επιστήμες
Πολιτικές επιστήμες
Κοινωνικές επιστήμες
Παιδαγωγικές επιστήμες
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Επιστήμες του περιβάλλοντος
Γεωπονικές επιστήμες
Γεωργική μηχανική
Μετεωρολογία
Οικολογία
∆ασοκομία
Γεωλογία
Υδρολογικές επιστήμες
Ιατρικές επιστήμες
Φαρμακευτική
∆ιατροφικές επιστήμες
Γίνονται δεκτοί μόνο τίτλοι σπουδών που έχουν χορηγηθεί από αρχές κρατών μελών της ΕΕ και
τίτλοι σπουδών που έχουν αναγνωρισθεί ως ισοδύναμοι από αρμόδιες αρχές κρατών μελών της ΕΕ.
Σε περίπτωση απόκτησης διπλώματος από κράτος που δεν αποτελεί μέλος της ΕΕ, ο υποψήφιος
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μπορεί να κληθεί να υποβάλει το σχετικό πιστοποιητικό ισοδυναμίας από αναγνωρισμένη αρχή.
Γ. Γνώση ξένων γλωσσών
α) Γλώσσα 1
και

Κύρια γλώσσα: άριστη γνώση (επίπεδο C13) μίας από τις επίσημες γλώσσες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης4.

α) Γλώσσα 2

Ικανοποιητική γνώση (επίπεδο B25) της αγγλικής, της γαλλικής ή της
γερμανικής. Πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1 ανωτέρω.
Σύμφωνα με την απόφαση του ∆ικαστηρίου της ΕΕ (τμήμα μείζονος
συνθέσεως) στην υπόθεση C-566/10 P, Ιταλική ∆ημοκρατία κατά Επιτροπής, τα
θεσμικά όργανα της ΕΕ υποχρεούνται να αναφέρουν τους λόγους για τους
οποίους η επιλογή της δεύτερης γλώσσας στην παρούσα διαδικασία επιλογής
περιορίζεται σε μικρό αριθμό επίσημων γλωσσών της ΕΕ.
Συνεπώς, οι υποψήφιοι ενημερώνονται ότι οι δυνατότητες επιλογής της
δεύτερης γλώσσας στην παρούσα διαδικασία επιλογής έχουν καθοριστεί βάσει
του συμφέροντος της υπηρεσίας, το οποίο υπαγορεύει ότι οι
νεοπροσλαμβανόμενοι πρέπει να μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα αμέσως και
να είναι ικανοί να επικοινωνούν αποτελεσματικά στην καθημερινή τους εργασία.
Σε διαφορετική περίπτωση, θα εμποδιζόταν σοβαρά η αποτελεσματική
λειτουργία των θεσμικών οργάνων.
Βάσει μακράς πρακτικής των θεσμικών οργάνων της ΕΕ όσον αφορά τις
γλώσσες που χρησιμοποιούνται για την εσωτερική επικοινωνία, και με γνώμονα
τις ανάγκες των υπηρεσιών από πλευράς εξωτερικής επικοινωνίας και χειρισμού
υποθέσεων, η αγγλική, η γαλλική και η γερμανική γλώσσα εξακολουθούν να
είναι οι ευρύτερα χρησιμοποιούμενες γλώσσες. Εκτός αυτού, η αγγλική, η
γαλλική και η γερμανική γλώσσα είναι, με μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες, οι
δεύτερες γλώσσες που επιλέγουν οι περισσότεροι υποψήφιοι σε διαγωνισμούς
στους οποίους δεν υφίσταται σχετικός περιορισμός. Αυτό επιβεβαιώνει τα
τρέχοντα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα, σύμφωνα με τα οποία οι
υποψήφιοι για θέσεις εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να
θεωρούνται καλοί γνώστες τουλάχιστον μίας από τις γλώσσες αυτές. Ως εκ
τούτου, κατά την εξισορρόπηση του συμφέροντος της υπηρεσίας με τις
ανάγκες και τις ικανότητες των υποψηφίων, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το
συγκεκριμένο πεδίο το οποίο αφορά η παρούσα διαδικασία επιλογής, είναι
θεμιτή η διοργάνωση εξετάσεων στις εν λόγω τρεις γλώσσες προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι, ανεξαρτήτως πρώτης επίσημης γλώσσας, όλοι οι υποψήφιοι
γνωρίζουν καλά τουλάχιστον μία από τις τρεις επίσημες γλώσσες εργασίας.
Πέραν αυτού, για λόγους ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων, κάθε
υποψήφιος, περιλαμβανομένων και εκείνων των οποίων πρώτη επίσημη γλώσσα
είναι μία από τις εν λόγω τρεις γλώσσες, υποβάλλεται υποχρεωτικά σε εξέταση
στη δεύτερη γλώσσα που έχει δηλώσει από τις εν λόγω τρεις γλώσσες. Η
αξιολόγηση συγκεκριμένων ικανοτήτων με τον τρόπο αυτόν επιτρέπει στα
θεσμικά όργανα της ΕΕ να εκτιμήσουν την ικανότητα των υποψηφίων να
λειτουργήσουν αμέσως σε ένα περιβάλλον που αντιστοιχεί σε μεγάλο βαθμό με
την πραγματική κατάσταση που θα αντιμετώπιζαν στη θέση εργασίας. Ωστόσο,
δεν αποκλείεται μεταγενέστερη γλωσσική εκπαίδευση για την απόκτηση
ικανοτήτων εργασίας σε τρίτη γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 2
του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης.

3

Βλέπε το σύστημα αναφοράς στον ιστοχώρο του Europass, στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://europass.cedefop.europa.eu/el/resources/european-language-levels-cefr
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Αφού επικυρώσουν το ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης, οι υποψήφιοι δεν μπορούν πλέον να
αλλάξουν τις γλώσσες που έχουν επιλέξει.
Προσοχή: από τους υποψηφίους που θα κληθούν σε συνέντευξη για ενδεχόμενη
πρόσληψη, θα ζητηθεί να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα τα
οποία αποδεικνύουν τα στοιχεία που δήλωσαν στο έντυπο εγγραφής. Εάν οι
πληροφορίες που υπέβαλαν αποδειχθούν ψευδείς ή αν δεν είναι σε θέση να
προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι αποκλείονται (και το
όνομά τους διαγράφεται από τη βάση δεδομένων).

V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Η εγγραφή πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του συνδέσμου που αναφέρεται στον ιστότοπο
της EPSO (http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm ), από όπου οι υποψήφιοι πρέπει να
ακολουθήσουν τις οδηγίες που αναφέρονται στον ιστότοπο, και ιδίως στο εγχειρίδιο για την
υποβολή της αίτησης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (συμπεριλαμβανομένης της
επικύρωσής τους):
01/03/2013 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών

Οι υποψήφιοι φέρουν πλήρως την ευθύνη για την έγκαιρη συμπλήρωση της υποψηφιότητάς
τους ηλεκτρονικά. Καλούνται ιδίως να μη περιμένουν την τελευταία στιγμή προκειμένου να
υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, διότι ο έκτακτος φόρτος των γραμμών ή οποιοδήποτε
πρόβλημα στη σύνδεσή τους με το ∆ιαδίκτυο ενδέχεται να τους αναγκάσει να επαναλάβουν
ολόκληρη τη διαδικασία υποβολής της υποψηφιότητας ηλεκτρονικά, προσπάθεια που θα
καταστεί αδύνατη μετά τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας. Οι αιτήσεις συμπληρώνονται στα
αγγλικά, τα γαλλικά ή τα γερμανικά. Αφού επικυρώσουν την υποψηφιότητά τους, οι υποψήφιοι
δεν θα είναι πλέον σε θέση να πραγματοποιήσουν καμία περαιτέρω αλλαγή.

VI. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
Αν ο συνολικός αριθμός των επιλέξιμων υποψηφίων υπερβαίνει τους 3600 για το σύνολο των 5
ειδικοτήτων, θα πραγματοποιηθεί προεπιλογή βάσει προσόντων. Η προεπιλογή αυτή θα
πραγματοποιηθεί με βάση τις πληροφορίες που υπέβαλε ο υποψήφιος στο σημείο «αξιολογητής
ταλέντου – talent screener» του εντύπου εγγραφής.

4

Οι επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι ακόλουθες: BG (βουλγαρική), CS (τσεχική), DA (δανική), DE (γερμανική), EL (ελληνική),
EN (αγγλική), ES (ισπανική), ET (εσθονική), FI (φινλανδική), FR (γαλλική), GA (ιρλανδική), HU (ουγγρική), IT (ιταλική), LT (λιθουανική), LV
(λετονική), MT (μαλτέζικη), NL (ολλανδική), PL (πολωνική), PT (πορτογαλική), RO (ρουμανική), SK (σλοβακική), SL (σλοβενική), SV (σουηδική).
Βλέπε το σύστημα αναφοράς στον ιστοχώρο του Europass, στη διεύθυνση:

5

http://europass.cedefop.europa.eu/el/resources/european-language-levels-cefr
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Για τον σκοπό αυτό, θα διορισθεί επιτροπή επιλογής για να επικουρεί την EPSO, ιδίως για να
πραγματοποιήσει την προεπιλογή βάσει προσόντων (εξέταση βιογραφικών σημειωμάτων).
Κατά την προεπιλογή βάσει προσόντων θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
1. ∆ιδακτορικό δίπλωμα σχετικό με ένα ή περισσότερα από τα πεδία που περιγράφονται στο
σημείο IV.B.β
2. ∆ημοσιεύσεις σε αξιολογούμενα από ομοτίμους επιστημονικά περιοδικά σχετικές με ένα ή
περισσότερα από τα πεδία που περιγράφονται στο σημείο IV.B.β
3. Ακαδημαϊκή και/ή επαγγελματική πείρα σχετική με ένα ή περισσότερα από τα πεδία που
περιγράφονται στο σημείο IV.B.β
Η επιτροπή επιλογής θα σταθμίσει κάθε κριτήριο βάσει κλίμακας που κυμαίνεται από 1 έως 3.
Εν συνεχεία, η επιτροπή επιλογής θα εξετάσει τις απαντήσεις που έδωσαν οι υποψήφιοι στο
σημείο «αξιολογητής ταλέντου – talent screener» του εντύπου εγγραφής και θα τις
βαθμολογήσει με 0 έως 4 μονάδες. Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων θα είναι το γινόμενο
του αθροίσματος των μονάδων (0 έως 4) που θα λάβει κάθε απάντηση επί τον αντίστοιχο
συντελεστή στάθμισης (από 1 έως 3).
Οι 3600 υποψήφιοι που θα λάβουν την υψηλότερη βαθμολογία θα κληθούν να υποβληθούν σε
δοκιμασία καταλληλότητας μέσω υπολογιστή, η οποία συνίσταται σε σειρά ερωτήσεων
επιστημονικού περιεχομένου που έχουν σχέση με τις επιλεγμένες ειδικότητες που περιγράφονται
στο σημείο I. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός υποψήφιοι ισοβαθμήσουν στην
τελευταία διαθέσιμη θέση, όλοι αυτοί οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι θα κληθούν να
συμμετάσχουν στη δοκιμασία καταλληλότητας που θα διοργανωθεί όπως περιγράφεται
παρακάτω:

Τρόπος
δοκιμασίας
∆οκιμασία
πολλαπλών
επιλογών

Επιτρεπόμενο
ς χρόνος για
τη δοκιμασία

60 λεπτά

Γλώσσα
της
δοκιμασίας
αγγλικά/γαλλικά/γερμα
νικά
(γλώσσα 2)

Μέγιστος αριθμός
μονάδων

Ελάχιστη
βαθμολο
γία
που
απαιτείτ
αι

30

15
μονάδες

Οι δοκιμασίες θα πραγματοποιηθούν σε εξεταστικά κέντρα σε καθένα από τα 27 κράτη μέλη της
ΕΕ.

VII. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ
Τα αποτελέσματα των δοκιμασιών επιλογής θα ανακοινωθούν στις ατομικές μερίδες EPSO των
υποψηφίων. Εν συνεχεία, οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα
ερωτηματολόγιο προκειμένου να παράσχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πείρα, οι οποίες θα διευκολύνουν τη διαδικασία πρόσληψης.

VIII. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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Τα ονόματα των υποψηφίων που έλαβαν τη βάση στη δοκιμασία καταλληλότητας θα
καταχωρισθούν στη βάση δεδομένων και δεν θα δημοσιοποιηθούν σε καμία άλλη μορφή.
Πρόσβαση στη βάση δεδομένων θα δοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,, ενώ κατά τους πρώτους
έξι μήνες πρόσβαση θα έχει μόνο το ΚΚΕρ. Σε μεταγενέστερο στάδιο, πρόσβαση στη βάση
δεδομένων μπορεί να δοθεί και σε άλλα ευρωπαϊκά όργανα/οργανισμούς εάν δηλώσουν ότι
χρειάζονται τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Η βάση δεδομένων θα παραμείνει σε ισχύ επί περίοδο
τριών ετών από την ημερομηνία κατά την οποία θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους οι
βαθμολογίες τους.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε διαπραγματεύσεις για την τροποποίηση του Κανονισμού
Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού
προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τροποποίηση αυτή ενδέχεται να αφορά τη
σταδιοδρομία των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού. Στους υποψηφίους των οποίων τα
ονόματα θα καταχωρισθούν στη βάση δεδομένων της εν λόγω διαδικασίας επιλογής, μπορεί να
προσφερθεί θέση εργασίας με βάση τις νέες διατάξεις του Κανονισμού Υπηρεσιακής
Κατάστασης, μετά την έγκρισή τους από τον νομοθέτη και με την επιφύλαξη άλλων συνεπειών
νομοθετικής και δημοσιονομικής φύσεως.

IX. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Η καταχώριση στη βάση δεδομένων δεν εγγυάται την προσφορά εργασίας. Όταν προκύπτουν
κενές θέσεις, οι υπηρεσίες πρόσληψης θα ανατρέχουν στη βάση δεδομένων και θα καλούν σε
συνέντευξή τους υποψηφίους οι οποίοι ανταποκρίνονται περισσότερο στις απαιτήσεις των
συγκεκριμένων θέσεων. Κατά τη συνέντευξη αυτή, θα αξιολογείται η γνώση της γλώσσας 1.
Αναλόγως των αποτελεσμάτων της συνέντευξης, οι υποψήφιοι μπορεί να λάβουν επίσημη
προσφορά εργασίας. Επισημαίνεται ότι, εάν κληθούν σε συνέντευξη, θα ζητηθεί από τους
υποψηφίους να υποβάλουν το διδακτορικό τους δίπλωμα (όπως αναφέρεται στο σημείο IV.B.β)
και όλα τα έγγραφα που πιστοποιούν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πείρα.
Οι γενικές εκτελεστικές διατάξεις που διέπουν τους όρους απασχόλησης των συμβασιούχων
υπαλλήλων που απασχολούνται από την Επιτροπή δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα
http://europa.eu/epso/doc/rules_ca_comm_en.pdf.

X. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ/ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής οι υποψήφιοι θεωρήσουν ότι
πραγματοποιήθηκε σφάλμα ή ότι η EPSO δεν ενήργησε κατά τρόπο δίκαιο ή ότι δεν τήρησε
τους κανόνες που διέπουν την παρούσα διαδικασία επιλογής με αποτέλεσμα να θιγούν τα
συμφέροντά τους, μπορούν να ασκήσουν τα ακόλουθα μέσα προσφυγής με τη σειρά που
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:
Διαδικασία

Τρόπος επικοινωνίας

Προθεσμία6

1. Αίτηση επανεξέτασης

Μέσω της σελίδας
επικοινωνίας που δημοσιεύεται
στον δικτυακό τόπο της EPSO

10 ημερολογιακές ημέρες

2. Υποβολή διοικητικής

Είτε

ταχυδρομικά,

6

στη

Από την ημερομηνία της δημοσίευσης της απόφασης στην ατομική μερίδα EPSO του υποψηφίου.
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3 μήνες

ένστασης βάσει του άρθρου
90 παράγραφος 2 του
Κανονισμού Υπηρεσιακής
Κατάστασης των υπαλλήλων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης7

διεύθυνση:
European Personnel Selection
Office (EPSO)
C-25, 1049 Brussels, Belgium
είτε
μέσω
της
σελίδας
επικοινωνίας που δημοσιεύεται
στον δικτυακό τόπο της EPSO.
Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου 2 παραπάνω (το στάδιο 1 είναι προαιρετικό), οι υποψήφιοι
έχουν την ακόλουθη δυνατότητα:
European Union Civil Service
3 μήνες
3. Σε περίπτωση ρητής ή
Tribunal
σιωπηρής απόρριψης της
Boulevard Konrad Adenauer
ένστασής τους, μπορούν να
2925 Luxembourg
ασκήσουν δικαστική
προσφυγή βάσει του άρθρου
270 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του άρθρου 91
του Κανονισμού Υπηρεσιακής
Κατάστασης8.
Όπως κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν καταγγελία
στον Ευρωπαίο ∆ιαμεσολαβητή, στη διεύθυνση:
European Ombudsman
1 avenue du Président Robert Schuman —
CS 30403
67001 Strasbourg Cedex
ΓΑΛΛΙΑ9.

XI. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η EPSO θα επικοινωνήσει με τους υποψήφιους μέσω της ατομικής τους μερίδας EPSO. Οι
υποψήφιοι οφείλουν να παρακολουθούν την εξέλιξη του διαγωνισμού και να ελέγχουν τις
πληροφορίες που τους αφορούν, επισκεπτόμενοι την ατομική τους μερίδα EPSO τακτικά και
τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Εάν για λόγους τεχνικούς που εξαρτώνται από την EPSO,
δεν είναι σε θέση να ελέγξουν τις πληροφορίες αυτές, υποχρεούνται να το επισημάνουν αμέσως
στην EPSO.

7

Στη γραμμή του θέματος του μηνύματος πρέπει να αναγράφονται τα εξής: 'EPSO/CAST/S/5/2013', ο αριθμός του υποψηφίου και η φράση
‘Complaint under Article 90(2)’.

8

Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας άσκησης της προσφυγής και τον υπολογισμό των προθεσμιών,, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να
ανατρέξουν
στον
ιστότοπο
του
Δικαστηρίου
Δημόσιας
Διοίκησης
της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
στη
διεύθυνση:
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230.

9

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στο γεγονός ότι με την προσφυγή στον Διαμεσολαβητή δεν διακόπτεται η προθεσμία δημοσίας
τάξεως, που προβλέπεται από το άρθρο 90 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης, για την άσκηση
προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, βάσει του άρθρου 270 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπογραμμίζεται επίσης ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 των γενικών όρων άσκησης των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή, πριν
από την υποβολή κάθε καταγγελίας στον Διαμεσολαβητή πρέπει να έχουν προηγηθεί τα δέοντα διοικητικά διαβήματα στα αρμόδια όργανα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι υποψήφιοι μπορούν να ανατρέξουν στον ακόλουθο δικτυακό χώρο:
http://www.ombudsman.europa.eu/el/home
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Για κάθε επικοινωνία με την EPSO, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να χρησιμοποιούν το δελτίο
επικοινωνίας που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της EPSO, στη διεύθυνση:
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/cast/.
Για τη διασφάλιση της σαφήνειας και της κατανόησης των κειμένων γενικής φύσης, καθώς και
των ανακοινώσεων που απευθύνονται από και προς τους υποψηφίους, οι προσκλήσεις στις
διάφορες δοκιμασίες και εξετάσεις, καθώς και κάθε αλληλογραφία μεταξύ της EPSO και των
υποψηφίων συντάσσονται αποκλειστικά στην αγγλική, τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα.

XII. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Η τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Κατά συνέπεια, εάν
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας διαπιστωθεί ότι υποψήφιος έχει δημιουργήσει
περισσότερες από μία ατομικές μερίδες EPSO, έχει καταθέσει περισσότερες από μία αιτήσεις ή
έχει υποβάλει ψευδείς δηλώσεις, αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής.
Κάθε απάτη ή απόπειρα απάτης υπόκειται σε ενδεχόμενες κυρώσεις. Επισημαίνεται ότι τα
όργανα της Ένωσης προσλαμβάνουν μόνο πρόσωπα που χαρακτηρίζονται από απόλυτη ηθική
ακεραιότητα.

XIII. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
α) Αναπηρία που υφίσταται ήδη κατά τη στιγμή της υποβολής υποψηφιότητας
1.
Εάν έχετε κάποια αναπηρία ή εάν βρίσκεστε σε ιδιαίτερη κατάσταση που θα μπορούσε
να προκαλέσει προβλήματα κατά την υποβολή σας στις δοκιμασίες, θα πρέπει να το
επισημάνετε συμπληρώνοντας το αντίστοιχο τετραγωνίδιο στο ηλεκτρονικό έντυπο
υποψηφιότητας και να αναφέρετε τα μέτρα που θεωρείτε αναγκαία για τη
διευκόλυνση της συμμετοχής σας στις διάφορες δοκιμασίες και εξετάσεις αναφέροντας
(απαραιτήτως!) τον αριθμό της δοκιμασίας, καθώς και τον αριθμό υποψηφίου που σας
έχει δοθεί.
2.
Παρακαλείσθε να αποστείλετε, το ταχύτερο δυνατό μετά την επικύρωση της
ηλεκτρονικής εγγραφής σας, είτε ιατρικό πιστοποιητικό είτε βεβαίωση αρμόδιου
οργανισμού με την οποία πιστοποιείται η αναπηρία, κατά περίπτωση. Μετά από
εξέταση των δικαιολογητικών, θα καταστεί δυνατή η λήψη ειδικών και
προσαρμοσμένων σε κάθε περίπτωση μέτρων, προκειμένου να ικανοποιηθούν, στο
μέτρο του δυνατού, τα αιτήματα που θα κριθούν εύλογα.
— είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση: EPSO-accessibility@ec.europa.eu
— είτε με φαξ, στον αριθμό: + 32 22998081, με την ένδειξη «EPSO accessibility»,
— είτε ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση:
European Personnel Selection Office (EPSO)
‘EPSO accessibility’
C-25
1049 Bruxelles/Brussels
BELGIQUE/BELGIË

1.

β) Αναπηρία που προέκυψε μετά την υποβολή της υποψηφιότητας
Αν η κατάσταση που αναφέρεται ανωτέρω προκύψει μετά την προθεσμία που έχει
τεθεί για την ηλεκτρονική εγγραφή, οφείλετε να το επισημάνετε στην EPSO το
ταχύτερο δυνατό. Παρακαλείσθε να αναφέρετε εγγράφως τα μέτρα που θεωρείτε
10

2.

απαραίτητα.
Παρακαλείσθε να αποστείλετε τα σχετικά έγγραφα
— είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση: EPSO-accessibility@ec.europa.eu
— είτε με φαξ, στον αριθμό: + 32 22998081, με την ένδειξη «EPSO accessibility»,
— είτε ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση:
European Personnel Selection Office (EPSO)
‘EPSO accessibility’
C-25
1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË
BELGIQUE/BELGIË
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