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                                                                                                                                       ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                      Αθήνα,15-6-2022 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ                      Αρ. Πρωτ.:56751 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ  

ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

Σαχ. Δ/νςθ: ταδίου 29 
Σ.Κ.: 10110-Ακινα  
Ε-mail: meky@yeka.gr  
 

 

ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθ ςτελζχωςθ τθσ Μονάδασ Εμπειρογνωμόνων 

Απαςχόλθςθσ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, Πρόνοιασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων (Μ.Ε.Κ.Τ.) του 

Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων α) Με πρόςλθψθ για τθν πλιρωςθ τριϊν (3) κζςεων 

Ειδικϊν Εμπειρογνωμόνων β) Με απόςπαςθ ενόσ (1) υπαλλιλου με κακικοντα Ειδικοφ 

Εμπειρογνϊμονα και γ) Με απόςπαςθ δφο (2) υπαλλιλων κατθγορίασ ΠΕ κλάδου Διοικθτικοφ-

Οικονομικοφ. 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

 

 Ζχοντασ υπόψη: 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 80 του ν. 4826/2021 «Αςφαλιςτικι Μεταρρφκμιςθ για τθ Νζα Γενιά: 

ειςαγωγι κεφαλαιοποιθτικοφ ςυςτιματοσ προκακοριςμζνων ειςφορϊν ςτθν επικουρικι αςφάλιςθ, 

ίδρυςθ, οργάνωςθ και λειτουργία Σαμείου Επικουρικισ Κεφαλαιοποιθτικισ Αςφάλιςθσ και άλλεσ 

επείγουςεσ ρυκμίςεισ» (Αϋ 160), όπωσ ιςχφει, 

2. Σο π.δ. 134/2017 «Οργανιςμόσ του Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ» (Αϋ 168), 

3. Σθν ανάγκθ ςτελζχωςθσ τθσ Μονάδασ Εμπειρογνωμόνων Απαςχόλθςθσ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, 

Πρόνοιασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων (εφεξισ Μ.Ε.Κ.Τ.), κακϊσ και τθν ανάγκθ για τθ διοικθτικι και 

τεχνικι υποςτιριξθ του ζργου τθσ. 

 

ΚΑΛΟΤΜΕ 

 

Σουσ ενδιαφερόμενουσ, που επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτθ διαδικαςία πρόςλθψθσ/απόςπαςθσ, 

να υποβάλουν αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. Η φφςθ, τα κακικοντα, τα προςόντα και ο τρόποσ 
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ςτελζχωςθσ τθσ Μ.Ε.Κ.Τ. εκτίκενται αναλυτικά παρακάτω: 

 

Α. Σζςςερισ (4) Ειδικοί Εμπειρογνϊμονεσ. 

 

Ι. Κακικοντα, υποχρεϊςεισ και λοιπά κζματα ςχετικά με τισ κζςεισ των Ειδικϊν Εμπειρογνωμόνων τθσ 

Μ.Ε.Κ.Τ.: 

 

1. Οι Ειδικοί Εμπειρογνϊμονεσ εργάηονται υπό τισ οδθγίεσ του επικεφαλισ τθσ Μ.Ε.Κ.Τ. 

2.  Οι Ειδικοί Εμπειρογνϊμονεσ υποςτθρίηουν το ζργο του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 

Τποκζςεων, παρζχοντασ ιδίωσ επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ ςτον ςχεδιαςμό και τθν άςκθςθ 

πολιτικϊν αρμοδιότθτασ του Τπουργείου, ςυμβάλλοντασ ςτθ διαμόρφωςθ των πολιτικϊν 

απαςχόλθςθσ, κοινωνικισ αςφάλιςθσ, πρόνοιασ, ςτιριξθσ τθσ οικογζνειασ και λοιπϊν κοινωνικϊν 

υποκζςεων, παρακολουκϊντασ και αναλφοντασ τισ εξελίξεισ ςτθν εγχϊρια αγορά εργαςίασ και 

ςτο εκνικό αςφαλιςτικό ςφςτθμα, λαμβάνοντασ υπόψθ το ευρωπαϊκό και διεκνζσ περιβάλλον.  

3.  Σρεισ (3) Ειδικοί Εμπειρογνϊμονεσ επιλζγονται και προςλαμβάνονται με ςφμβαςθ εργαςίασ 

ιδιωτικοφ δικαίου διάρκειασ τριϊν (3) ετϊν. 

4.  Ζνασ (1) μόνιμοσ υπάλλθλοσ ι υπάλλθλοσ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου αποςπάται για 

τθν άςκθςθ κακθκόντων Ειδικοφ Εμπειρογνϊμονα από φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, που 

περιλαμβάνονται ςτο οικείο Μθτρϊο, που τθρείται από τθν Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ), 

ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4270/2014 (Αϋ143) και κατά παρζκκλιςθ του ν. 

4440/2016 (Αϋ 224). Θ διάρκεια τθσ απόςπαςθσ ορίηεται τριετισ, με δυνατότθτα ανανζωςθσ άπαξ 

για δφο (2) επιπλζον ζτθ και ο χρόνοσ υπθρεςίασ των αποςπαςμζνων λογίηεται ωσ χρόνοσ 

υπθρεςίασ ςτθν οργανικι τουσ κζςθ. 

5.  Οι Ειδικοί Εμπειρογνϊμονεσ τθσ Μ.Ε.Κ.Τ. λαμβάνουν τισ αποδοχζσ που κακορίηονται με τθν 

υπουργικι απόφαςθ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 10 του άρκρου 47 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).  

 

ΙΙ. Απαιτοφμενα τυπικά προςόντα και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ: 

 Οι ανωτζρω υποψιφιοι πρζπει να διακζτουν τα κάτωκι προςόντα: 

- Πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τίτλο τθσ αλλοδαπισ. 

- Διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τίτλο τθσ αλλοδαπισ ςτο πεδίο 

των Οικονομικϊν Επιςτθμϊν, Αναλογιςτικϊν και Χρθματοοικονομικϊν Μακθματικϊν τθσ 

Αναλογιςτικισ Επιςτιμθσ. Ειδικότερα, αναηθτοφνται Ειδικοί Εμπειρογνϊμονεσ με εξειδίκευςθ 

λόγω διδακτορικοφ ι προχπθρεςίασ ςε Οικονομικά τθσ Εργαςίασ, Οικονομικά τθσ Κοινωνικισ 

Πολιτικισ, Οικονομικά τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, Εφαρμοςμζνθ Μικροοικονομικι Ανάλυςθ, 

Μικροοικονομικι Πολιτικι, τατιςτικι, Οικονομετρία, Εργαςιακζσ χζςεισ, Κοινωνικι Προςταςία 

ι άλλο ςυναφζσ αντικείμενο. 

- Άριςτθ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ, θ οποία πιςτοποιείται ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτο άρκρο 28 του Π.Δ. 50/2001 (Αϋ39). 

- τα πρόςκετα επικυμθτά προςόντα ςυγκαταλζγεται θ γνϊςθ 
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ςτατιςτικϊν/οικονομετρικϊν πακζτων. 

Ειδικά για τθν απόςπαςθ υπαλλιλων που υπθρετοφν ςε Ο.Σ.Α. αϋ ι βϋ βακμοφ απαιτείται θ 

προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ του δθμάρχου ι του περιφερειάρχθ. 

Αποκλείεται τθσ πρόςλθψθσ υποψιφιοσ, εάν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του τα κωλφματα διοριςμοφ 

των άρκρων 5, 8 και 9 του ν. 3528/2007 «Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Πολιτικϊν Διοικθτικϊν 

Τπαλλιλων και Τπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26) ι εάν δεν κατζχει τα προςόντα διοριςμοφ των 

άρκρων 4, 6 και 7 του ιδίου νόμου. 

 

Β. Δφο (2) μόνιμοι δθμόςιοι υπάλλθλοι  ι υπάλλθλοι του δθμοςίου με ςφμβαςθ ιδιωτικοφ δικαίου 

αορίςτου χρόνου, οι οποίοι αποςπϊνται από φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ κατθγορίασ 

Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ (ΠΕ) κλάδου Διοικθτικοφ/Οικονομικοφ για τθ διοικθτικι και τεχνικι 

υποςτιριξθ τθσ Μ.Ε.Κ.Τ.. 

Θ διάρκεια τθσ απόςπαςθσ ορίηεται τριετισ με δυνατότθτα ανανζωςθσ άπαξ για δφο (2) επιπλζον ζτθ.  

 

Ι. Κακικοντα και υποχρεϊςεισ.: 

 

Σα ςτελζχθ για τθ διοικθτικι και τεχνικι υποςτιριξθ τθσ Μ.Ε.Κ.Τ.: 

1. Φροντίηουν για τθν ομαλι λειτουργία τθσ Μ.Ε.Κ.Τ., διεκπεραιϊνοντασ τθν θλεκτρονικι 

αλλθλογραφία, τθ διαχείριςθ τθσ τθλεφωνικισ επικοινωνίασ, τον προγραμματιςμό ςυναντιςεων, 

ςεμιναρίων, ταξιδιϊν και άλλων γεγονότων ςχετικϊν με τθ λειτουργία τθσ Μονάδασ και 

μεριμνοφν για τθν τιρθςθ του προγράμματοσ και των χρονοδιαγραμμάτων τθσ Μονάδασ. 

2.  Φροντίηουν για τθν οργάνωςθ και αρχειοκζτθςθ εγγράφων που ςχετίηονται με το ζργο τθσ 

Μονάδασ. 

3. Τποςτθρίηουν τον επικεφαλισ τθσ Μ.Ε.Κ.Τ. ςτθν οργάνωςθ και λειτουργία του γραφείου του. 

4. υνεργάηονται με τισ Διοικθτικζσ Τπθρεςίεσ του Τπουργείου για τθ διεκπεραίωςθ διοικθτικϊν 

εργαςιϊν που ζχουν ςχζςθ με τθ λειτουργία τθσ Μονάδασ. 

5. υνεργάηονται με υπθρεςίεσ και γραφεία άλλων Τπουργείων και φορζων τθσ θμεδαπισ και τθσ 

αλλοδαπισ για το ςυντονιςμό και διεκπεραίωςθ των εργαςιϊν τθσ Μονάδασ. 

     

 ΙΙ. Απαιτοφμενα τυπικά προςόντα και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ: 

Οι ανωτζρω υποψιφιοι πρζπει να διακζτουν πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τίτλο τθσ 

αλλοδαπισ. τα ουςιαςτικά προςόντα ςυγκαταλζγεται θ πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ.  

 

Γ. Τποβολι αίτθςθσ και απαιτοφμενα δικαιολογθτικά πρόςλθψθσ/απόςπαςθσ των παραπάνω 

προςϊπων: 

 

i) Τποβολι αίτθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 

Οι ενδιαφερόμενοι που διακζτουν τα απαιτοφμενα τυπικά προςόντα και πλθροφν τισ νόμιμεσ 

προχποκζςεισ για πρόςλθψθ/απόςπαςθ ςτισ προκθρυςςόμενεσ κζςεισ, υποβάλλουν μζςω 
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θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθ διεφκυνςθ meky@yeka.gr, τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

 

 αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα Παράρτθμα,  

 αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα (τφπου Europass), 

 ςυμπλθρωμζνθ τθ ςυνθμμζνθ διλωςθ ςυγκατάκεςθσ για τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν 

δεδομζνων. 

 

Θ υποβολι τθσ αίτθςθσ επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ, αναφορικά με τθν ακρίβεια των 

αναφερόμενων ςε αυτι ςτοιχείων. 

 

Θ προκεςμία υποβολισ τθσ αίτθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και των λοιπϊν δικαιολογθτικϊν που 

αναφζρονται ςτο ςτοιχείο (Γ.i) λιγει τθν 15/07/2022. 

 

ii) Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά πρόςλθψθσ/απόςπαςθσ 

Μετά τθν επιλογι υποψθφίου και για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ πρόςλθψθσ/απόςπαςθσ 

προςκομίηονται απαραίτθτα: 

 Αντίγραφο δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 

 Αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων  από τα οποία να προκφπτουν ο Α.Μ.Κ.Α. και ο Α.Φ.Μ.. 

 Αντίγραφα των τίτλων ςπουδϊν και των πτυχίων ξζνων γλωςςϊν με επίςθμθ μετάφραςθ. 

Προκειμζνου για ακαδθμαϊκοφσ τίτλουσ που αποκτικθκαν ςτθν αλλοδαπι, προςκομίηονται 

επίςθμα μεταφραςμζνοι τίτλοι, μαηί με τθ ςχετικι βεβαίωςθ αναγνϊριςθσ από τον 

Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.. 

 Τπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/1986  ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό τουσ τα κωλφματα 

διοριςμοφ των άρκρων 5, 8 και 9 του ν. 3528/2007 και ότι κατζχουν τα προςόντα διοριςμοφ 

των άρκρων 4, 6 και 7 του ιδίου νόμου (μόνο για νζεσ προςλιψεισ). 

 Πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν ςτο οποίο βεβαιϊνονται επιπλζον αν μζχρι ςιμερα 

ζχει επιβλθκεί ςτον υπάλλθλο πεικαρχικι ποινι ι υφίςταται οποιαδιποτε πεικαρχικι ι 

ποινικι εκκρεμότθτα. (για αποςπάςεισ). 

 Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ.  

 

Για διευκρινίςεισ ςχετικά με τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ και τθ διαδικαςία, οι ενδιαφερόμενοι 

μποροφν να επικοινωνοφν μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθ διεφκυνςθ meky@yeka.gr. 

 

Θ παροφςα να κοινοποιθκεί θλεκτρονικά ςε όλουσ τουσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, να αναρτθκεί 

ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων και τον ιςτότοπο του 

προγράμματοσ ΔΙΑΤΓΕΙΑ. 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ  

 

                                                                                             ΚΩΣΑΝΣΙΝΟ  ΧΑΣΗΘΔΑΚΘ 

mailto:meky@yeka.gr
mailto:meky@yeka.gr
mailto:meky@yeka.gr
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

Αίτηςησ εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ 

για τθν πλιρωςθ τθσ κζςθσ [ςυμπληρώνεται η θζςη για την οποία υποβάλλεται η αίτηςη] 

τθσ  Μονάδασ Εμπειρογνωμόνων Κοινωνικϊν Τποκζςεων του Τπουργείου Εργαςίασ και  

Κοινωνικϊν Τποκζςεων 

 

Α. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ 

Επϊνυμο: 

Όνομα: 

Πατρϊνυμο: 

Ημερομηνία γζννηςησ: 

Α.Δ.Σ.: 

Σόποσ Κατοικίασ:  

Σηλζφωνο επικοινωνίασ: 

Διεφθυνςη ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail): 

 

Σε περίπτωςη που ο/η αιτών/οφςα είναι ήδη μόνιμοσ ή ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου 

υπάλληλοσ φορζα Γενικήσ Κυβζρνηςησ: 

 

Φορζασ προζλευςησ: 

Κλάδοσ: 

 

 

υνοδευτικό κείμενο εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ (μζχρι 300 λζξεισ) *παρατίκενται 

ενδεικτικά οι λόγοι, για τουσ οποίουσ επικυμεί κάποιοσ/α να καταλάβει τθ ςυγκεκριμζνθ 

κζςθ, οι προςδοκίεσ που ζχει ςχετικά με αυτι και γιατί κεωρεί ότι είναι κατάλλθλοσ/θ για 

τθν πλιρωςι τθσ]: 
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ΔΗΛΩΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Α 
 

κοπόσ: Σα προςωπικά ςασ δεδομζνα που ςυλλζγονται ςτo πλαίςιο τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ και των εξουςιοδοτιςεων / ςυνεργαςίασ ςασ με 
τθ Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Απαςχόλθςθσ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, 
Πρόνοιασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων (Μ.Ε.Κ.Τ.) του Τπουργείου 
Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, κα 
χρθςιμοποιθκοφν αποκλειςτικά για: α) τθ διεκπεραίωςθ κεμάτων 
που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ / ςυνεργαςίασ ςασ με τθ 
Μ.Ε.Κ.Τ. και β) τθν ενθμζρωςθ αρχείου το οποίο τθρείται ςτθ Μ.Ε.Κ.Τ. 
Μόνο κατόπιν τθσ ςυγκατάκεςισ ςασ θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου ςασ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από τθ Μ.Ε.Κ.Τ., 
προκειμζνου να λαμβάνετε ενθμερϊςεισ από αυτιν. 

Τπεφθυνοσ 
Επεξεργαςίασ: 

Μ.Ε.Κ.Τ., Δραγατςανίου 8, 105 59, Ακινα (meky@yeka.gr). 

Νομικό πλαίςιο: Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία Δεδομζνων), 
άρκρο 6, παρ. 1 (α), 1 (β) και 1(ε). 

Αποδζκτεσ: Πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα ςασ ζχει θ Μ.Ε.Κ.Τ. και κατ’ επζκταςθ  το 
Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων. Σα δεδομζνα δεν 
διαβιβάηονται ςε τρίτουσ. 

Αποθήκευςη: Σα δεδομζνα κα αποκθκευκοφν ςε εξυπθρετθτι (server) ι / και ςε 
τοπικοφσ ι εξωτερικοφσ δίςκουσ αποκικευςθσ τθσ Μ.Ε.Κ.Τ. ςτθν ζδρα 
τθσ χωρίσ χρονικό περιοριςμό ι μζχρι να ηθτθκεί θ διαγραφι τουσ 
από εςάσ. 

Δικαιϊματα: Προκειμζνου να αςκιςετε τα δικαιϊματα ςασ ωσ προσ τθν πρόςβαςθ, 
διόρκωςθ και διαγραφι των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων μπορείτε 
να επικοινωνιςετε με τθ ΜΕΚΤ: meky@yeka.gr. 

ε κάκε περίπτωςθ ζχετε το δικαίωμα να προςφφγετε ςτθν Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων 
Προςωπικοφ Χαρακτιρα, εφόςον κεωρείτε ότι κίγονται τα δικαιϊματά ςασ. 

 υμφωνϊ με τα ανωτζρω (ΔΕΜΕΤΣΙΚΟ) 

 Δίνω τθ ςυγκατάκεςι μου ςτον υπεφκυνο επεξεργαςίασ να 
χρθςιμοποιιςει τθ διεφκυνςθ του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου μου, 
προκειμζνου να λαμβάνω ενθμερϊςεισ από τθ Μ.Ε.Κ.Τ. 
(ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΟ) 

Διεφθυνςη Ηλεκτρονικοφ Σαχυδρομείου: 
Ημερομηνία:  
Ονοματεπϊνυμο: 
 
Τπογραφή: 
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