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Θέµα:  Σχετικά µε την ανάθεση παράλληλων καθηκόντων  
 

κ. Υπουργέ, κ. Γενική Γραµµατέα, κ. Γ. ∆ιευθυντές, κ. ∆ιευθυντές. 

Ενηµερωθήκαµε από συναδέλφους µέλη µας καθώς και από το Τµήµα Υπ. Πολιτισµού της 

ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Αττικής ότι ανατέθηκαν παράλληλα καθήκοντα σε ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και σε άλλες Εφορίες του Αρχαιοτήτων του Υπουργείου 

(Ανατολικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων).  

Οι εντολές ανάθεσης παράλληλων καθηκόντων (Μάϊος 2018), δεν είναι σύµφωνες µε 

το άρθρο 30 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26) γιατί δεν ορίζουν µε σαφήνεια το 

επιτρεπόµενο χρονικό διάστηµα των δύο (2) µηνών για το οποίο µπορούν να ασκούν 

παράλληλα καθήκοντα, ούτε συνοδεύονται από την «αιτιολογηµένη γνώµη του υπηρεσιακού 

συµβουλίου», ώστε να επεκταθούν το µέγιστο κατά έξι (6) µήνες ακόµα. Επίσης ουδέποτε 

συνοδεύτηκαν από γραπτές οδηγίες προς του συναδέλφους. 

Συνεπώς οι εντολές αυτές, είναι ανενεργές (έχει παρέλθει το δίµηνο) και µη εκτελεστέες 

και σας καλούµε να τις αποσύρετε και να ακολουθήσετε την προβλεπόµενη διαδικασία 

γνωµοδότησης από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο. Σε κάθε περίπτωση οι γνωστές σε όλους, 

µεγάλες ελλείψεις στο απαιτούµενο προσωπικό, δε µπορούν να αντιµετωπιστούν µε αυτά τα 

ηµίµετρα, αλλά µονάχα µε προσλήψεις προσωπικού (και ειδικά Μηχανικών) µε 

µόνιµες και σταθερές σχέσεις εργασίας. Προσωρινά και µόνο θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί ο µηχανισµός της κινητικότητας του Υπ. ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης για 

προσέλκυση συναδέλφων ή εναλλακτικά η προσωρινή ανάθεση σχετικών αρµοδιοτήτων στο 

τµήµα στο οποίο ήδη υπηρετούν και στο οποίο είναι ήδη επιφορτισµένοι µε πολλαπλά 

καθήκοντα (αυτή και µόνο την έννοια είχε και η «δια του τµήµατος» προσφορά των 

συναδέλφων). 
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Σας καλούµε να αποκαταστήσετε την παραπάνω δυσλειτουργία και είµαστε στη διάθεση 

σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών: 

Προς: 

ΥΠΠΟΑ  
1. Υπουργό κα. Λ. Κονιόρδου grdypourgou@culture.gr, minoff@culture.gr                     
2. Γεν.Γραµµατέα κ. M. Βλαζάκη, mvlazaki@culture.gr 
3. Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (τοµέας 

Πολιτισµού), ddad@culture.gr  
4. Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων 
5. Νοµικό Σύµβουλο ΥΠΠΟΑ 
6. ΕΦΑ Αθηνών 
7. ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής 
8. ΕΦΑ Πειραιώς και Νήσων 
9. Α∆Ε∆Υ 
 

Κοιν. 
1. Γ.Γ ΥΠ.∆ΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΙΣΗΣ κ. Θεοδωράκη Γρηγόρη ggd@ydmed.gov.gr  
2. Νοµικό Σύµβουλο Υπ. ∆ιοικ. Ανασυγκρότησης  
3.ΤΕΕ (υπόψη Προεδρείου και Αντιπροσωπείας) president@central.tee.gr, 

gramproedrou@central.tee.gr,  
4. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  emdydasattikis@tee.gr  
5. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ-Τµήµα ΥΠΠΟΑ stsavalos1@gmail.com  
6. ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ eniaiosyppo@culture.gr  

 

 
 


