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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ  
 
 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει διάφορες δυνατότητες 
πρακτικής άσκησης στους κόλπους της Γενικής Γραµµατείας του, 
προκειµένου να προσφέρει ευκαιρίες για επαγγελµατική κατάρτιση 
και για γνωριµία µε το ίδιο και έργο του. Πρακτική άσκηση για 
πτυχιούχους πανεπιστηµίου - γενικός τοµέας ή τοµέας 
δηµοσιογραφίας (Υποτροφίες Schuman). 
 
 Η πρακτική άσκηση για πτυχιούχους πανεπιστηµίου έχει ως 
σκοπό τη συµπλήρωση των γνώσεων που απέκτησαν κατά τη 
διάρκεια των σπουδών τους και την εξοικείωση τους µε τις 
δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι περίοδοι άσκησης καλύπτουν τους 
ακόλουθους τοµείς: υποτροφίες Robert Schuman, γενικός τοµέας, 
υποτροφίες Robert Schuman, τοµέας δηµοσιογραφίας. Οι 
υποψήφιοι για τις περιόδους άσκησης Robert Schuman, τοµέας 
δηµοσιογραφίας, πρέπει επιπλέον να διαθέτουν ανάλογα 
επαγγελµατικά προσόντα που αποδεικνύονται από δηµοσιεύσεις, 
από τη συµµετοχή τους ως µελών σε ένωση δηµοσιογράφων 
κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή από την απόκτηση 
τίτλου δηµοσιογραφικής εκπαίδευσης αναγνωριζόµενου στα κράτη 
µέλη ή στα υποψήφια κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Η διάρκεια των περιόδων άσκησης είναι πέντε µήνες χωρίς 
δυνατότητα παράτασης.  
 
Πρακτικές ασκήσεις κατάρτισης Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
προσφέρει στους υποψηφίους που έχουν λάβει τίτλο σπουδών 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (πριν από την καταληκτική 
ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης υποψηφιότητας), ο οποίος 
αντιστοιχεί στο επίπεδο εισαγωγής στο πανεπιστήµιο, ή που έχουν 
παρακολουθήσει ανώτερες ή τεχνικές σπουδές ισότιµες µε το 
επίπεδο αυτό, τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν πρακτικές 
ασκήσεις κατάρτισης. Αυτές αφορούν κατά προτεραιότητα τους 
νέους που υποχρεούνται να πραγµατοποιήσουν πρακτική άσκηση 
στο πλαίσιο των σπουδών τους, υπό τον όρο ότι έχουν φτάσει το 
18ο έτος της ηλικίας τους κατά την πρώτη ηµέρα της πρακτικής 
τους άσκησης. 
 
Η διάρκεια των περιόδων πρακτικής άσκησης κατάρτισης είναι 
από ένας έως τέσσερις µήνες, µε δυνατότητα παρέκκλισης. 
Πρόγραµµα περιόδων πρακτικής άσκησης για άτοµα µε αναπηρίες 
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει αµειβόµενες περιόδους 
πρακτικής άσκησης σε άτοµα µε αναπηρίες, ως µέτρο θετικής 
δράσης που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ένταξης των ατόµων 
µε αναπηρίες στον χώρο εργασίας. Αυτές οι περίοδοι πρακτικής 
άσκησης απευθύνονται τόσο σε αποφοίτους πανεπιστηµίων ή 
εξοµοιούµενων σχολών, όσο και σε άτοµα των οποίων οι τίτλοι 
σπουδών είναι κατώτεροι του πανεπιστηµιακού επιπέδου. (Το 
άρθρο 22 των Εσωτερικών ∆ιατάξεων σχετικά µε τις Περιόδους 
Πρακτικής Άσκησης και τις Επισκέψεις Μελέτης στη Γραµµατεία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο αφορά τα ακαδηµαϊκά 
προσόντα που απαιτούνται για αποδοχή σε αµειβόµενη περίοδο 
πρακτικής άσκησης, δεν εφαρµόζεται σε αυτό το πρόγραµµα.)  
 
Ο κύριος στόχος του προγράµµατος είναι να προσφέρει σε 
ορισµένα άτοµα µε αναπηρία µια εποικοδοµητική και χρήσιµη 
εργασιακή εµπειρία και µια ευκαιρία να εξοικειωθούν µε τις 
δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτές οι περίοδοι 
πρακτικής άσκησης διαρκούν πέντε µήνες χωρίς δυνατότητα 
παράτασης.  
 
Επισηµαίνεται ότι οι περίοδοι άσκησης δεν παρέχουν στους 
ασκούµενος δικαίωµα για µελλοντική πρόσληψη στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο: Οι υπάλληλοι προσλαµβάνονται κατόπιν 
διαγωνισµών που οργανώνονται από την EPSO. Οι συµβασιούχοι 
υπάλληλοι απασχολούνται βάσει των προσκλήσεων εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος που δηµοσιεύει η EPSO. Πρακτική άσκηση στην 
µετάφραση για πτυχιούχους πανεπιστηµίου. 
 
 Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης προορίζονται αποκλειστικά για 
πτυχιούχους πανεπιστηµίων ή ισότιµων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.  
 
Σκοπός τους είναι να δώσουν τη δυνατότητα στους ασκούµενους 
να συµπληρώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια 
των σπουδών τους και να εξοικειωθούν µε τις δραστηριότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Η διάρκεια των περιόδων πρακτικής άσκησης στη 
µετάφραση για πτυχιούχους πανεπιστηµίου είναι τρεις µήνες, ενώ 
µπορούν κατ’ εξαίρεση να παραταθούν για µέγιστη διάρκεια τριών 
µηνών. Περίοδοι πρακτικής άσκησης κατάρτισης στη µετάφραση 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει στους υποψηφίους που, 
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πανεπιστήµιο, ή που έχουν παρακολουθήσει ανώτερες ή τεχνικές 
σπουδές ισότιµες µε το επίπεδο αυτό, τη δυνατότητα να 
πραγµατοποιήσουν πρακτική άσκηση. Αυτές οι περίοδοι 
πρακτικής άσκησης προορίζονται συγκεκριµένα για υποψηφίους 
που υποχρεούνται να πραγµατοποιήσουν πρακτική άσκηση στο 
πλαίσιο των σπουδών τους, υπό τον όρο ότι έχουν συµπληρώσει 
το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την πρώτη ηµέρα της πρακτικής 
τους άσκησης. Η διάρκεια των περιόδων πρακτικής άσκησης 
κατάρτισης στη µετάφραση κυµαίνεται από ένα έως τρεις µήνες. 
Κατ' εξαίρεση, δύνανται να παραταθούν επί τρεις µήνες, κατ' 
ανώτατο όριο.  
 
 
 

Υπάρχουν επίσης περίοδοι άσκησης σε άλλα ευρωπαϊκά θεσµικά 
όργανα και οργανισµούς όπως Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή, Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής, Συµβούλιο της Ευρώπης, 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Φλωρεντία. 
 

 

 


