
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

(Αριθμός 5Κ/2022) 
Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εκατόν εί-

κοσι δύο (122) θέσεων μόνιμου προσωπικού 

Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευ-

σης σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού σύμφωνα με το άρθρο 28 του 

ν. 4765/2021.

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήμα-

τος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του 
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 6).

β) Του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολι-
τών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» 
(Α΄ 175).

γ) Του ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση 
προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», 
(Α΄ 220). 

δ) Του ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προ-
σλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 151).

ε) Του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα-
σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26). 

στ) Του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονο-
μίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημο-
σιονομικής κρίσης» (Α΄ 40). 

ζ) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87). 

η) Του ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νο-
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄ 54).

θ) Του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι-
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016  - Επεί-
γοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Με-

σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013-2016» (Α΄ 222).

ι) Του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας 
στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέ-
σεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβα-
στα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμ-
φερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 224).

ια) Του ν. 4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμ-
βουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και 
αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 17).

ιβ) Του άρθρου 73 του ν. 4646/2019 «Φορολογική με-
ταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα 
του αύριο» (Α΄ 201).

ιγ) Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δί-
καιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(A΄ 184).

ιδ) Του άρθρου 53 του ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για 
την ευζωία των ζώων συντροφιάς  - Πρόγραμμα «ΑΡ-
ΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 169).

ιε) Του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων 
διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα» 
(Α΄ 39). 

ιστ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» (Α΄ 145).

ιζ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7).

ιη) Της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/
3.2.2017 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης «Καθορισμός των δικαιολογητικών - εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4440/2016 
«Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση 
και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προ-
σώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 
του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περι-
πτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατά-
ξεις» (Α΄ 224)» (Β΄ 272).
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