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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29 
Τ.Κ.: 10110-Αθήνα
Ε-mail: meky@yeka.gr

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Μονάδας 
Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(Μ.Ε.Κ.Υ.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων α) Με πρόσληψη για την 
πλήρωση έξι (6) θέσεων Ειδικών Εμπειρογνωμόνων β) Με απόσπαση τριών (3) υπαλλήλων με 
καθήκοντα Ειδικού Εμπειρογνώμονα και γ) Με απόσπαση δύο (2) υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ 
κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4826/2021 «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη 
Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών 
στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής 
Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α΄ 160),

2. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),

ΑΔΑ: 6ΤΘΨ46ΜΤΛΚ-ΑΚΗ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 615c10d6d855be984c535cc4 στις 12/10/21 12:27
[
2
]

3. Την ανάγκη στελέχωσης της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής 
Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (εφεξής Μ.Ε.Κ.Υ.), καθώς και την 
ανάγκη για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου της.

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία 
πρόσληψης/απόσπασης, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η φύση, τα 
καθήκοντα, τα προσόντα και ο τρόπος στελέχωσης της Μ.Ε.Κ.Υ. εκτίθενται αναλυτικά 
παρακάτω:

Α. Εννέα (9) Ειδικοί Εμπειρογνώμονες.

Ι. Καθήκοντα, υποχρεώσεις και λοιπά θέματα σχετικά με τις θέσεις των Ειδικών 
Εμπειρογνωμόνων της Μ.Ε.Κ.Υ.:

i) Οι Ειδικοί Εμπειρογνώμονες εργάζονται υπό τις οδηγίες του επικεφαλής της Μ.Ε.Κ.Υ. ή 
μέλους της Μ.Ε.Κ.Υ που ορίζει ο αρμόδιος Υπουργός.

ii)  Οι Ειδικοί Εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν το έργο του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, παρέχοντας ιδίως επιστημονική τεκμηρίωση στον σχεδιασμό και 
την άσκηση πολιτικών αρμοδιότητας του Υπουργείου, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση 
των πολιτικών απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας, στήριξης της οικογένειας 
και λοιπών κοινωνικών υποθέσεων, παρακολουθώντας και αναλύοντας τις εξελίξεις στην 
εγχώρια αγορά εργασίας και στο εθνικό ασφαλιστικό σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη το 
ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

iii) - ΄Εξι (6) Ειδικοί Εμπερογνώμονες επιλέγονται και προσλαμβάνονται με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τριών (3) ετών.
       - Τρεις (3) μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου αποσπώνται για την άσκηση καθηκόντων Ειδικού Εμπειρογνώμονα από 
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνονται στο οικείο Μητρώο, που 
τηρείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143) και κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α΄ 224). 
Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ για δύο (2) 
επιπλέον έτη και ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας 
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στην οργανική τους θέση.
iv)  Οι Ειδικοί Εμπειρογνώμονες της Μ.Ε.Κ.Υ. λαμβάνουν τις αποδοχές που καθορίζονται 
με την υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 47 του ν. 
4484/2017 (Α’ 110).

ΙΙ. Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής:

i)  Οι ανωτέρω υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα:

- Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.

- Διδακτορικό τίτλο σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής στο 
πεδίο των Οικονομικών Επιστημών, Αναλογιστικών και Χρηματοοικονομικών 
Μαθηματικών της Αναλογιστικής Επιστήμης, του Εργατικού Δικαίου, του Δικαίου 
Κοινωνικής Ασφάλισης ή σε άλλο συναφές αντικείμενο, όπως οι εργασιακές 
σχέσεις και η κοινωνική προστασία και

- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄39).

Ειδικά για την απόσπαση υπαλλήλων που υπηρετούν σε Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού απαιτείται 
η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του δημάρχου ή του περιφερειάρχη.

Αποκλείεται της πρόσληψης υποψήφιος, εάν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα 
διορισμού των άρθρων 5, 8 και 9 του ν. 3528/2007 «Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26) ή εάν δεν κατέχει τα 
προσόντα διορισμού των άρθρων 4, 6 και 7 του ιδίου νόμου.

Β. Δύο (2) μόνιμοι υπάλληλοι  ή υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οι 
οποίοι αποσπώνται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης  κατηγορίας Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου Διοικητικού/Οικονομικού για τη διοικητική και τεχνική 
υποστήριξη της Μ.Ε.Κ.Υ..

Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται τριετής με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ για δύο (2) 
επιπλέον έτη.

Ι. Καθήκοντα και υποχρεώσεις.:
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Τα στελέχη για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη της Μ.Ε.Κ.Υ.:
i) Φροντίζουν για την ομαλή λειτουργία της Μ.Ε.Κ.Υ., διεκπεραιώνοντας την ηλεκτρονική 
αλληλογραφία, τη διαχείριση της τηλεφωνικής επικοινωνίας, τον προγραμματισμό 
συναντήσεων και την τήρηση του προγράμματος της Μονάδας.
ii)Φροντίζουν για την οργάνωση και αρχειοθέτηση εγγράφων που σχετίζονται με το έργο 
της Μονάδας.
    

       ΙΙ. Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής:

Οι ανωτέρω υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.

Γ. Υποβολή αίτησης και απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης/απόσπασης των 
παραπάνω προσώπων:

i) Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και πληρούν τις 
νόμιμες προϋποθέσεις για πρόσληψη/απόσπαση στις προκηρυσσόμενες θέσεις, 
υποβάλλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση meky@yeka.gr, τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:

- αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα 
Παράρτημα,

- αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (τύπου Europass),

Η υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, αναφορικά με την 
ακρίβεια των αναφερόμενων σε αυτή στοιχείων.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των λοιπών 
δικαιολογητικών που αναφέρονται στο στοιχείο (Γ.i) λήγει την 1η.11.2021.

ii) Απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης/απόσπασης

Μετά την επιλογή υποψηφίου και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της 

mailto:meky@yeka.gr
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πρόσληψης/απόσπασης προσκομίζονται απαραίτητα:

- Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και των πτυχίων ξένων γλωσσών με επίσημη 
μετάφρασή τους, όπου αυτό είναι αναγκαίο, από τα οποία να προκύπτουν τα τυπικά 
προσόντα του υποψηφίου. Προκειμένου για ακαδημαϊκούς τίτλους που αποκτήθηκαν 
στην αλλοδαπή, προσκομίζονται επίσημα μεταφρασμένοι τίτλοι και η σχετική 
βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

- Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
- οι προς απόσπαση υπάλληλοι προσκομίζουν πλήρες πρόσφατο πιστοποιητικό 

υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο βεβαιώνονται επιπλέον αν μέχρι σήμερα 
έχει επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή ή υφίσταται οποιαδήποτε 
πειθαρχική ή ποινική εκκρεμότητα.

Για διευκρινίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 
διεύθυνση meky@yeka.gr

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και τον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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