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Πίνακας Αποδεκτών

Θέµα: Σχετικά µε την ανάθεση παράλληλων καθηκόντων στο Υπ. Πολιτισµού

κ. Γενικέ Γραµµατέα
Σε συνέχεια του από 7/8/2018 (Αρ. Πρωτ. 7462) εγγράφου µας και λόγω της µη
απάντησης από το εµπλεκόµενο Υπ. Πολιτισµού, επανερχόµαστε σχετικά µε την ανάθεση
παράλληλων καθηκόντων σε ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης
Αθηνών και σε άλλες Εφορίες του Αρχαιοτήτων του Υπουργείου (Ανατολικής Αττικής, Πειραιώς
και Νήσων).
Υπενθυµίζουµε ότι 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.
Όπως έχουµε επισηµάνει 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.
Σας καλούµε να παρέµβετε προς το Υπ. Πολιτισµού, ώστε να αποκατασταθεί η παραπάνω
δυσλειτουργία και είµαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Επειδή το θέµα είναι
που σοβαρό, τόσο για τις συνθήκες εργασίας των µελών µας όσο και για την εύρυθµη
λειτουργία των υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν, σας ενηµερώνουµε ότι µετά το πέρας του
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τρέχοντος µηνός θα προβούµε στις κατά τον νόµο προβλεπόµενες στην περίπτωση αυτή
ενέργειες.
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