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Προσφυγών 
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Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού  

Δημόσιου Τομέα 

 2. ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής 

3.  Σύλλογος Ειδικού Επιστημονικού 

Προσωπικού (ΕΕΠ) της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 
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Θέμα : Ανάθεση αλλότριων καθηκόντων σε Διπλωματούχους Μηχανικούς. 

 

Κυρία Πρόεδρε της Αρχής, 

 

 Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των 

Διπλωματούχων Μηχανικών οι οποίοι υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, 

ΝΠΔΔ, Ανεξάρτητες Αρχές, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού).  

  Απευθυνόμαστε σε εσάς σε σχέση με την υπ’ αριθμόν 10/2021 Απόφαση της 

Ολομέλειας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΔΑ:6ΦΘΒ46Μ4Χ7-ΑΨΜ) 

και το Πρακτικό Συνεδρίασης 7ης/2021 της Ολομέλειας της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΔΑ:ΨΘΚΦ46Μ4Χ7-ΒΗΤ), σύμφωνα με τα οποία δύναται 

να απασχολούνται Επιστήμονες Διπλωματούχοι Μηχανικοί σε Διοικητικά Καθήκοντα 

χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου.  

  Όπως διαπιστώνουμε από το Πρακτικό Συνεδρίασης 7ης/2021 και την υπ’ αριθμόν 

10/2021 Απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 

αποφασίστηκε η κατ' εξακολούθηση αποκλειστική άσκηση αλλότριων - διοικητικών 

καθηκόντων και κατ' εξαίρεση παράλληλη άσκηση καθηκόντων της ειδικότητας και του 
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αντικειμένου πρόσληψης του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, όπως χαρακτηριστικά 

αναγράφεται: “... Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι την εξακολούθηση της ήδη 

ακολουθούμενης -κατ’ οικονομίαν δυνάμεων και δυνατοτήτων- πρακτικής όπου : 

Εφόσον κατατίθεται αίτημα από τα Κλιμάκια για χορήγηση επιστημονικής συνδρομής, η 

υπόθεση να χρεώνεται αμέσως από την Πρόεδρο ΑΕΠΠ σε ειδικό επιστήμονα, ο οποίος 

θα διατίθεται από την Υπηρεσία όπου υπηρετεί προς το Τμήμα Επιστημονικής 

Υποστήριξης για τον σκοπό χορήγησης της επιστημονικής γνώμης προς το αιτούν 

Κλιμάκιο. ...". 

 Σύμφωνα με την με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.64/198/31973/28-9-2018 απάντηση 

του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε αντίστοιχη παλαιότερη παρέμβαση μας 

στο Υπουργείο Πολιτισμού:  

 “Με την παρ. 2 του άρθρου 30 του Υ.Κ. επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων, 

εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) η επιτακτική υπηρεσιακή 

ανάγκη, δηλαδή ανεπίδεκτη αναβολής λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της και β) η 

αδυναμία κάλυψής της με άλλο τρόπο, δηλαδή η ανυπαρξία ή πρόσκαιρη αδυναμία 

αρμόδιου υπαλλήλου για να αντιμετωπιστεί η ανάγκη. Η παρ. 3 του άρθρου 30 του 

Υ.Κ. θέτει απαράβατα όρια διάρκειας της ανάθεσης. Η ανάθεση δεν επιτρέπεται 

να αποτελέσει καταστρατήγηση των διατάξεων για άλλες υπηρεσιακές 

μεταβολές (λχ μετάταξη). Γι’ αυτόν τον λόγο, εκτός της υποχρέωσης η 

απόφαση των προϊσταμένων να είναι «αιτιολογημένη», η παρ. 3 προβλέπει τη 

δυνατότητα στο αρμόδιο όργανο για ανάθεση «έως δύο (2) μήνες», υπό την 

έννοια εντός του ίδιου έτους. Η διάρκεια των δύο μηνών θα πρέπει να 

υπολογίζεται αθροιστικά και όχι κάθε φορά δύο μήνες. Αλλιώς, η εξαίρεση των 

παρ. 2-3 θα ανατρέπει τον κανόνα της παρ. 1. Πέρα από δύο μήνες και «έως έξι (6) 

μήνες ακόμη», απαιτείται να προηγηθεί «αιτιολογημένη» γνώμη του αρμόδιου 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η πρόσθετη διάρκεια των έξι μηνών θα πρέπει να 

υπολογίζεται όπως των δύο μηνών (Βλ. Α. Τάχος – Ι. Συμεωνίδης «Ερμηνεία 

Υπαλληλικού Κώδικα», Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2007, Γ’ Έκδοση, σελ. 

357).  

 Όπως είναι προφανές, με τις ανωτέρω διατάξεις προστατεύεται ο υπάλληλος από 

την κατ’ επανάληψη ανάθεση σ’ αυτόν παράλληλων καθηκόντων διαφορετικού κλάδου 

ή ειδικότητας. Άλλωστε η ανάθεση παράλληλων καθηκόντων αποτελεί εξαιρετικό μέτρο 

προσωρινής θεραπείας των υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες δέον όπως καλύπτονται με 

άλλες διοικητικές διαδικασίες. Δυνάμει των ανωτέρω, κατά την άποψη της 

Υπηρεσίας μας, οι διατάξεις του άρθρου 30 του Υ.Κ. δε συνιστούν τη 

νομιμοποιητική βάση για την άσκηση παράλληλων καθηκόντων σε 

διαφορετικές οργανικές μονάδες του ίδιου φορέα.” 
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 Εκτιμούμε ότι η υπ’ αριθμόν 10/2021 Απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής 

(ΑΔΑ:6ΦΘΒ46Μ4Χ7-ΑΨΜ) δεν τηρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις ανάθεσης παράλληλων ή 

αλλότριων καθηκόντων στα μέλη μας Διπλωματούχους Μηχανικούς Ειδικούς 

Επιστήμονες της Αρχής, οι οποίοι είμαστε σίγουροι ότι δύναται να απασχοληθούν στην 

Αρχή, σύμφωνα με τα αυξημένα προσόντα που διαθέτουν και σε καθήκοντα που 

αντιστοιχούν στον Κλάδο και στην Ειδικότητά τους. 

 

 
 


