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                                                                                 ΑΔΑ: ΩΑΘΛ46ΜΤΛΚ-ΤΜΕ    
                                                                                                                    
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
Εmail:meky@ypekyp.gov.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 για την πλήρωση α) δύο (2) θέσεων Ειδικών 
Εμπειρογνωμόνων με πρόσληψη/απόσπαση/μετακίνηση και β) (1) θέση τεχνικής υποστήριξης 
υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ κλάδου Πληροφορικής με απόσπαση/μετακίνηση.

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), όπως ισχύει
2. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει
3. Τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 4954/2022 «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής 
για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – 
Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, 
συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών- Λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 136).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής 
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νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 219),
5. Την ανάγκη στελέχωσης της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (εφεξής Μ.Ε.Κ.Υ.), καθώς και την ανάγκη για την επιστημονική, 
διοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου της.

ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία 
πρόσληψης/απόσπασης/μετακίνησης για τη στελέχωση της Μ.Ε.Κ.Υ., να υποβάλουν αίτηση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Η φύση, τα καθήκοντα, τα προσόντα και ο τρόπος στελέχωσης της Μ.Ε.Κ.Υ. εκτίθενται αναλυτικά 
παρακάτω:

Α. Δύο (2) Ειδικοί Εμπειρογνώμονες.

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

1. Οι Ειδικοί Εμπειρογνώμονες εργάζονται υπό τις οδηγίες του επικεφαλής της Μ.Ε.Κ.Υ.
2.  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.

3.  Οι Ειδικοί Εμπειρογνώμονες είτε προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
διάρκειας τριών (3) ετών είτε, εφόσον πρόκειται για μονίμους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, αποσπώνται ή 
μετακινούνται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ για δύο (2) 
επιπλέον έτη.

4.  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:
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 
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Αναλογιστικής Επιστήμης. Ειδικότερα, αναζητούνται Ειδικοί Εμπειρογνώμονες με εξειδίκευση 
λόγω διδακτορικού ή προϋπηρεσίας σε Οικονομικά της Εργασίας, Οικονομικά της Κοινωνικής 
Πολιτικής, Οικονομικά της Κοινωνικής Ασφάλισης, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική Ανάλυση, 
Μικροοικονομική Πολιτική, Στατιστική, Οικονομετρία, Εργασιακές Σχέσεις, Κοινωνική Προστασία 
ή άλλο συναφές αντικείμενο.

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

- Στα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα συγκαταλέγεται η γνώση 
στατιστικών/οικονομετρικών πακέτων.

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. Ένας (1) μόνιμος δημόσιοι υπάλληλος  ή υπάλληλος  του δημοσίου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου Πληροφορικής, ο οποίος 
αποσπάται ή μετακινείται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για τη τεχνική υποστήριξη της Μ.Ε.Κ.Υ. 
Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται τριετής με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ για δύο (2) επιπλέον έτη.

Ι. Καθήκοντα, υποχρεώσεις και λοιπά θέματα σχετικά με τη θέση της τεχνικής υποστήριξης ΠΕ 
Πληροφορικής:

1. Ο υπάλληλος της τεχνικής υποστήριξης εργάζεται υπό τις οδηγίες του επικεφαλής της Μ.Ε.Κ.Υ 
και σε στενή συνεργασία με τους Ειδικούς Εμπειρογνώμονες.

2. Είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, επισκευής και 
παραμετροποίησης του συνόλου των υπολογιστών, του δικτυακού εξοπλισμού και άλλου 
τεχνολογικού υλικού της Μ.Ε.Κ.Υ.

3. Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του αποθετηρίου δεδομένων της Μονάδας 
(Datawarehoyse).

4. Φροντίζει για την υποστήριξη και ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών 
εφαρμογών του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (Μ.Δ.Α.) 
υποστήριξης και αναβάθμισης της πλατφόρμας και ιστοσελίδας του Μ.Δ.Α., διασύνδεσης και 
διαλειτουργικότητας του Μ.Δ.Α. με βάσεις δεδομένων του δημοσίου σε συνεργασία με τους 
αναδόχους των έργων αναβάθμισης του Μ.Δ.Α.

5. Συνεργάζεται στενά με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του 
Πολίτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και με τις Διευθύνσεις 
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Πληροφορικής των εποπτευόμενων φορέων και άλλων Υπουργείων και φορέων, με τους οποίους 
υπάρχει συνεργασία στα πλαίσια του Μ.Δ.Α (βλ. ΥΑ Αριθμ. 65106 ΦΕΚ 3649/Β΄/11.07.2022) ή στα 
πλαίσια συλλογής δεδομένων για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων της Μ.Ε.Κ.Υ.

   
 ΙΙ. Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής:
Ο ανωτέρω υποψήφιος πρέπει να διαθέτει πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της 
αλλοδαπής στον τομέα της Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικού Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών ή αντίστοιχων σπουδών. Στα ουσιαστικά προσόντα συγκαταλέγεται η προϋπηρεσία 
στο αντικείμενο της προκήρυξης και ειδικότερα στη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα μεταξύ 
βάσεων δεδομένων του δημοσίου καθώς και η  πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

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

i) Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και πληρούν τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για πρόσληψη/απόσπαση/μετακίνηση στις προκηρυσσόμενες θέσεις, υποβάλλουν 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση meky@ypekyp.gov.gr, τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

✓ αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα Παράρτημα,
✓ αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (τύπου Europass),
✓ συμπληρωμένη τη συνημμένη δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων.

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 20/12/2022.

ii) Απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης/απόσπασης
Μετά την επιλογή υποψηφίου και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της πρόσληψης/απόσπασης 
προσκομίζονται απαραίτητα:
✓ Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
✓ Αντίγραφα δημοσίων εγγράφων  από τα οποία να προκύπτουν ο Α.Μ.Κ.Α. και ο Α.Φ.Μ..
✓ Αντίγραφα των τίτλων σπουδών και των πτυχίων ξένων γλωσσών με επίσημη μετάφρασή. 

mailto:meky@ypekyp.gov.gr
mailto:hirings_soe@minfin.gr
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Προκειμένου για ακαδημαϊκούς τίτλους που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, προσκομίζονται 
επίσημα μεταφρασμένοι τίτλοι, μαζί με τη σχετική βεβαίωση αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

✓ Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986  ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του ενδιαφερόμενου τα 
κωλύματα διορισμού των άρθρων 5, 8 και 9 του ν. 3528/2007 και ότι κατέχει τα προσόντα 
διορισμού των άρθρων 4, 6 και 7 του ιδίου νόμου (μόνο για νέες προσλήψεις).

✓ Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο βεβαιώνονται επιπλέον αν μέχρι σήμερα 
έχει επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή ή υφίσταται οποιαδήποτε πειθαρχική ή 
ποινική εκκρεμότητα (μόνο για αποσπάσεις).

✓ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

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

Η παρούσα να κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, να αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τον ιστότοπο του 
προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

                                                                                                                            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

mailto:meky@ypekyp.gov.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για την πλήρωση της θέσης [συμπληρώνεται η θέση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση] της  

Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Κοινωνικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εργασίας και  

Κοινωνικών Υποθέσεων

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Ημερομηνία γέννησης:

Α.Δ.Τ.:

Τόπος Κατοικίας: 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail):

Σε περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα είναι ήδη μόνιμος ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

υπάλληλος φορέα Γενικής Κυβέρνησης:

Φορέας προέλευσης:

Κλάδος:

Συνοδευτικό κείμενο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μέχρι 300 λέξεις) [παρατίθενται ενδεικτικά 

οι λόγοι, για τους οποίους επιθυμεί κάποιος/α να καταλάβει τη συγκεκριμένη θέση, οι 

προσδοκίες που έχει σχετικά με αυτή και γιατί θεωρεί ότι είναι κατάλληλος/η για την 

πλήρωσή της]:
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ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Σκοπός: Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται στo πλαίσιο της 
παρούσας σύμβασης και των εξουσιοδοτήσεων / συνεργασίας 
σας με τη Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής 
Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.) του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ανάλογα με 
την περίπτωση, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για: α) τη 
διεκπεραίωση θεμάτων που αφορούν στην υλοποίηση της 
σύμβασης / συνεργασίας σας με τη Μ.Ε.Κ.Υ. και β) την 
ενημέρωση αρχείου το οποίο τηρείται στη Μ.Ε.Κ.Υ. Μόνο 
κατόπιν της συγκατάθεσής σας η διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη Μ.Ε.Κ.Υ., 
προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις από αυτήν.

Υπεύθυνος 
Επεξεργασίας:

Μ.Ε.Κ.Υ., Δραγατσανίου 8, 105 59, Αθήνα (meky@ypekyp.gov.gr).

Νομικό πλαίσιο: Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων), άρθρο 6, παρ. 1 (α), 1 (β) και 1(ε).

Αποδέκτες: Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει η Μ.Ε.Κ.Υ. και κατ’ επέκταση  
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Τα δεδομένα 
δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

Αποθήκευση: Τα δεδομένα θα αποθηκευθούν σε εξυπηρετητή (server) ή / και 
σε τοπικούς ή εξωτερικούς δίσκους αποθήκευσης της Μ.Ε.Κ.Υ. 
στην έδρα της χωρίς χρονικό περιορισμό ή μέχρι να ζητηθεί η 
διαγραφή τους από εσάς.

Δικαιώματα: Προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματα σας ως προς την 
πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών σας 
δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη ΜΕΚΥ: 
meky@ypekyp.gov.gr.

Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον θεωρείτε ότι θίγονται τα δικαιώματά σας.

 Συμφωνώ με τα ανωτέρω (ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟ)

 Δίνω τη συγκατάθεσή μου στον υπεύθυνο επεξεργασίας να 
χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
μου, προκειμένου να λαμβάνω ενημερώσεις από τη Μ.Ε.Κ.Υ. 

mailto:meky@ypekyp.gov.gr
mailto:meky@ypekyp.gov.gr
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Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:

Ημερομηνία:

Ονοματεπώνυμο:

Υπογραφή:
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