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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Απριλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 48230/Η2
Καθορισμός ύψους, όρων και διαδικασίας χορήγησης του ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων
συντονιστών και αναπληρωτών συντονιστών
εκπαίδευσης εξωτερικού, εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων στο εξωτερικό.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2621/1998 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης
και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις», (Α΄ 136), του ν. 4027/2011
«Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες
διατάξεις», (Α΄ 233) και της παρ. 12 του άρθρου 16 του
ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», (Α΄ 159) «Περί ρυθμίσεως ενίων εκκλησιαστικών
και επιστημονικών θεμάτων».
β) Του άρθρου 22 του ν. 817/1978 «Περί ρυθμίσεως
ενίων εκπαιδευτικών και εκκλησιαστικών θεμάτων»
(Α’ 170).
γ) Του άρθρο 14 παρ. 1(γ) του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και
άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
δ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
ε) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
2. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
3. Tο π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
4. Tο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
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5. Tο π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
6. Την υπ’ αρ. 2/37345/0004/04-06-2010 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 784), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
2/49931/0004/27.7.2010 (Β΄ 1135) όμοια, οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3845/2010, παρ. 1β
άρθρο 2 (Α’ 65), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1
του άρθρου 20, του ν. 3870/2010 (Α’ 138), σχετικά με
την καταβολή των πάσης φύσης αποδοχών, αμοιβών,
αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της Ενιαίας Αρχής
Πληρωμής (ΕΑΠ).
7. Την υπ’ αρ. 2/32111/0022/02.5.2012 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός ειδικού επιμισθίου του
Συντονιστή Εκπαίδευσης στην Ελληνική Πρεσβεία στα
Τίρανα» (Β’ 1445).
8. Την υπ’ αρ. 2/12870/29.3.2016 κοινή υπουργική απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία καταβολής
του ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων συντονιστών, εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο εξωτερικό και
καθορισμός αυτού σε ευρώ» (Β’ 1740).
9. Την υπό στοιχεία 112732/Α7/11.7.2019 υπουργική
απόφαση «Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων» (Β’ 3030).
10. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/14/3849/Β1/14-01-2021
Εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.
11. Την υπό στοιχεία 170111/Β3/16-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΩ2Ι46ΜΤΛΗ-870) απόφαση δέσμευσης πίστωσης οικονομικού έτους 2021 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται για το οικονομικό έτος 2021
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ύψος, τους όρους και την διαδικασία
χορήγησης επιμισθίου για τους Συντονιστές και αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού που υπηρετούν στις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές
στο εξωτερικό, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς και
διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), που υπηρετούν στα Γραφεία
Συντονιστών Εκπαίδευσης και στις μορφές οργάνωσης
της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, ως
κάτωθι:
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Άρθρο 1
Ύψος επιμισθίου
Οι Συντονιστές και αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού καθώς και οι εκπαιδευτικοί και διοικητικοί
υπάλληλοι του Υ.ΠΑΙ.Θ., που υπηρετούν στα γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης και στις μορφές οργάνωσης της
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, λαμβάνουν ειδικό επιμίσθιο σε ευρώ, κατά χώρα και μήνα ως εξής:
Α/Α

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ

ΗΠΕΙΡΟΣ/ΧΩΡΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Α. ΕΥΡΩΠΗ
1

ΑΓΓΛΙΑ

1.480,00

2.330,00

2

ΑΛΒΑΝΙΑ

784,00

1.350,00

3

ΑΥΣΤΡΙΑ

1.438,00

4

ΒΕΛΓΙΟ

1.224,00

5

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

1.017,00

6

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

7

ΓΑΛΛΙΑ

1.431,00

8

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

1.334,00

9

ΔΑΝΙΑ

1.230,00

10

ΕΛΒΕΤΙΑ

2.350,00

11

ΕΣΘΟΝΙΑ

1.166,00

12

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

1.334,00

13

ΙΣΠΑΝΙΑ

822,00

14

ΙΤΑΛΙΑ

15

ΚΡΟΑΤΙΑ

1.062,00

16

ΛΕΤΟΝΙΑ

790,00

17

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

790,00

18

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

19

ΜΑΛΤΑ

939,00

20

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

960,00

21

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

1.224,00

22

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

1.192,00

23

ΠΟΛΩΝΙΑ

1.192,00

24

ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ

25

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

1.192,00

26

ΡΩΣΙΑ

1.425,00

27

ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

1.062,00

28

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

1.166,00

29

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

1.017,00

30

ΣΟΥΗΔΙΑ

950,00

31

ΤΟΥΡΚΙΑ (αποσπασμένοι)

2.170,00

822,00
2.345,00

939,00

ΤΟΥΡΚΙΑ (ομογενείς)

1.205,00

822,00

1.328,00

1.995,00

1.995,00

1.250,00

32

ΤΣΕΧΙΑ

1.192,00

33

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

1.010,00

34

ΧΩΡΕΣ Κ.Α.Κ.*
Ουκρανία-Μολδαβία, Λευκορωσία, Καζακστάν,
Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν Κιργιζία, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν.

1.425,00

2.296,00
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Β. ΑΜΕΡΙΚΗ
1

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

1.295,00

1.850,00

2

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

1.004,00

3

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

4

Η.Π.Α.

1.943,00

2.655,00

5

ΚΑΝΑΔΑΣ

1.220,00

1.850,00

6

ΜΕΞΙΚΟ

1.580,00

7

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

1.290,00

8

ΠΑΝΑΜΑΣ

1.580,00

9

ΠΕΡΟΥ

10

ΧΙΛΗ

1.000,00

11

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ

1.008,00

12

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

1.008,00

13

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ

1.008,00

14

ΚΟΥΒΑ

1.008,00

817,00

900,00

Γ. ΩΚΕΑΝΙΑ
1

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-Ν.ΖΗΛΑΝΔΙΑ

1.230,00

1.500,00
1.178,00

Δ. ΑΦΡΙΚΗ
1

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

971,00

2

ΑΙΘΙΟΠΙΑ

926,00

3

ΖΑΜΠΙΑ

855,00

4

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

855,00

5

ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ

914,00

6

ΚΑΜΕΡΟΥΝ

855,00

7

ΚΕΝΥΑ

971,00

8

ΚΟΓΚΟ

971,00

9

ΛΙΒΥΗ

1.036,00

10

ΜΑΛΑΟΥΙ

778,00

11

ΜΑΡΟΚΟ

971,00

12

ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ

914,00

13

ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ

648,00

14

ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ

745,00

15

Ν. ΑΦΡΙΚΗ

914,00

16

ΝΙΓΗΡΙΑ

822,00

17

ΣΟΥΔΑΝ

914,00

18

ΤΑΝΖΑΝΙΑ

577,00

19

ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ

642,00

20

ΤΥΝΗΣΙΑ

887,00

21

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ

914,00
Ε. ΑΣΙΑ

1

ΕΝ. ΑΡΑΒ. ΕΜΙΡΑΤΑ

2

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

1.237,00
697,00

1.567,00
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3

ΙΡΑΚ

620,00

4

ΙΡΑΝ

480,00

5

ΙΣΡΑΗΛ

946,00

6

ΚΑΤΑΡ

1.166,00

7

ΚΙΝΑ

1.425,00

8

ΚΟΡΕΑ

1.363,00

9

ΚΟΥΒΕΪΤ

1.160,00

10

ΛΙΒΑΝΟΣ

894,00

11

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ

1.069,00

12

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

1.237,00

13

ΣΥΡΙΑ

1.101,00

14

ΤΑΫΛΑΝΔΗ

1.363,00

15

ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ

1.425,00
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Άρθρο 2
Όροι
1. Δικαιούχοι είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διοικητικοί υπάλληλοι, συντονιστές και αναπληρωτές συντονιστές εκπαίδευσης.
2. Το ειδικό επιμίσθιο που χορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλεται στους δικαιούχους επιπλέον των
τακτικών αποδοχών, εφόσον δεν καταβάλλεται για τον ίδιο σκοπό αποζημίωση από Φορέα του Ελληνικού Δημοσίου
στο εξωτερικό ή τοπική πηγή ή ξένη Αρχή.
3. Η καταβολή του επιμισθίου αρχίζει για κάθε σχολικό έτος, από την ημερομηνία της πράξης ανάληψης υπηρεσίας - η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη του σχολικού έτους της
χώρας που έχει αποσπαστεί ο δικαιούχος - και συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον υπάρχει
αντίστοιχη προσφορά υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
4. Ως ημερομηνίες έναρξης και λήξης του διδακτικού έτους στις σχολικές μονάδες με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα
είναι αυτές που καθορίζονται με σχετική απόφαση κατά τα προβλεπόμενα και για τις υπόλοιπες μορφές οργάνωσης
της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης ισχύουν οι αντίστοιχες ημερομηνίες των χωρών υποδοχής, όπως πιστοποιούνται
από τον αρμόδιο συντονιστή εκπαίδευσης.
5. α. Το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα κανονικής άδειας που διανύεται εντός ή εκτός
χώρας απόσπασης, με εξαίρεση την κανονική άδεια που χορηγείται σε εκπαιδευτικούς, όταν αυτή συμπίπτει με
χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την έναρξη ή πριν τη λήξη του διδακτικού έτους της χώρας απόσπασης
και όταν αυτή συμπίπτει με χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών πριν ή μετά από διακοπές.
Διευκρινίζεται ότι οι αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης/Συντονιστές Εκπαίδευσης/διοικητικοί υπάλληλοι
λαμβάνουν τις κανονικές άδειες σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει.
β. Το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα των διακοπών που διανύονται εντός ή εκτός της
χώρας απόσπασης.
Ειδικότερα για την περίοδο των θερινών διακοπών εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
i. Στις περιπτώσεις στις οποίες η απόσπαση του εκπαιδευτικού δεν συνεχίζεται για το επόμενο σχολικό έτος με
οποιαδήποτε απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών
και Μειονοτικών Σχολείων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (λήξη, μη ανανέωση, διακοπή κ.λπ.), το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται μέχρι
την τελευταία ημέρα του διδακτικού έτους της χώρας απόσπασης. Στους διοικητικούς υπαλλήλους και στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με πλήρη απασχόληση στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης εξωτερικού, το ειδικό
επιμίσθιο καταβάλλεται μέχρι την ημερομηνία λήξης της απόσπασής τους.
ii. Στην περίπτωση κατά την οποία ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός ή Συντονιστής, υποβάλλει μετά την έναρξη
του νέου σχολικού έτους αίτηση διακοπής της απόσπασής του, εντός διμήνου από την ανάληψη υπηρεσίας, τότε
καταλογίζονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά των ειδικών επιμισθίων που του καταβλήθηκαν κατά την
περίοδο των θερινών διακοπών, εκτός των περιπτώσεων που συντρέχουν σοβαροί επιγενόμενοι λόγοι.
iii. Στις περιπτώσεις που ο εκπαιδευτικός έχει μετακινηθεί με απόφαση του αρμόδιου Συντονιστή σε άλλη χώρα,
σύμφωνα με την παρ. 5 αρθρ. 16 του ν. 4415/2016, καταβάλλεται το επιμίσθιο της χώρας στην οποία έχει μετακινηθεί,
με την προϋπόθεση ότι έχει αναλάβει υπηρεσία κατά την διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους.
γ. Το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα αναρρωτικής άδειας που διανύεται στη χώρα
απόσπασης. Στην περίπτωση που η αναρρωτική άδεια διανύεται εκτός της χώρας απόσπασης, το ειδικό επιμίσθιο
καταβάλλεται για τις πέντε πρώτες μέρες, με την προϋπόθεση ότι δεν συμπίπτουν με προηγούμενο ή επόμενο
διάστημα κανονικής άδειας και διακοπών.
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Για τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονάδες και
γραφεία του εξωτερικού χορηγείται αναρρωτική άδεια
μέχρι οκτώ (8) ημέρες κατ’ έτος, με απόφαση του Συντονιστή/αναπληρωτή Συντονιστή Εκπαίδευσης, έπειτα
από γνωμάτευση θεράποντος ιατρού. Δύο (2) ημέρες εξ
αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες, μπορούν να χορηγούνται
μόνο με υπεύθυνη δήλωση του εκπαιδευτικού/υπαλλήλου. Αναρρωτική άδεια που υπερβαίνει τις οκτώ (8)
ημέρες κατ’ έτος χορηγείται, έπειτα από γνωμάτευση
της υγειονομικής επιτροπής στην οποία υπάγονται οι
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή οι υπηρεσίες στις οποίες οι
ενδιαφερόμενοι ανήκουν οργανικά στην ημεδαπή, με
την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Κατά
τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού
Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’26).
Για τους Συντονιστές Εκπαίδευσης η αναρρωτική άδεια
χορηγείται με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, με απόφαση
του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών,
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή των υγειονομικών επιτροπών, εάν υπερβαίνουν
τις οκτώ (8) ημέρες ανά έτος αντίστοιχα.
Το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται επίσης στη διάρκεια
αναρρωτικής άδειας που διανύεται εκτός χώρας απόσπασης και συμπίπτει με χρονικό διάστημα διακοπών.
Η καταβολή του ειδικού επιμισθίου σε εκπαιδευτικούς ή
διοικητικούς υπαλλήλους αποσπασμένους στο εξωτερικό για άνω των οκτώ (8) ημερών αναρρωτικής αδείας θα
πραγματοποιείται μόνο μετά την προσκόμιση της ιατρικής γνωμάτευσης της οικείας υγειονομικής επιτροπής.
δ. Το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται κατά το χρονικό
διάστημα άδειας άσκησης του εκλογικού δικαιώματος
στην Ελλάδα, η οποία έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα
ισχύοντα κάθε φορά και για τους υπαλλήλους των οικείων διπλωματικών αρχών της χώρας απόσπασης.
ε. Το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα που έχει χορηγηθεί ειδική άδεια, όπως αυτή προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4415/2016
για μετάβαση μόνο στην Ελλάδα για σοβαρούς λόγους.
Δεν είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας αυτής όταν ο εκπαιδευτικός βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα. Η ειδική άδεια
χορηγείται ανά ημερολογιακό έτος και υπολογίζεται σε
εργάσιμες ημέρες.
στ. Το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται κατά το χρονικό
διάστημα των αδειών που χορηγούνται σε περιπτώσεις
γάμου, θανάτου συζύγου ή συγγενικού προσώπου, γέννησης τέκνου, συμμετοχής σε δίκη, νοσήματος, αναπηρίας, αιμοδοσίας στην ημεδαπή, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις και διανύονται εντός
ή εκτός χώρας απόσπασης.
ζ. Το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων/σεμιναρίων, μέχρι δέκα (10) ημέρες κατά ημερολογιακό έτος, υπό την προϋπόθεση ότι η παρακολούθηση
σε αυτά έχει εγκριθεί από τον Συντονιστή Εκπαίδευσης
ή τον Αναπληρωτή Συντονιστή Εκπαίδευσης για τους
εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους αρμοδιό-
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τητάς του ή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών
και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης για τους Συντονιστές
Εκπαίδευσης ή τους Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης.
6. Η καταβολή του ειδικού επιμισθίου διακόπτεται σε
όλες τις περιπτώσεις στις οποίες δεν προβλέπεται ρητά
από τα οριζόμενα στην παρ. 5 της παρούσας και σε κάθε
περίπτωση όταν καθ’ όλη τη διάρκεια της απόσπασης
παρέλθει χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, συνεχόμενο
ή διακεκομμένο, χωρίς παροχή έργου εξαιρουμένης της
κανονικής και ειδικής άδειας.
7. Δεν καταβάλλεται επιμίσθιο από το Ελληνικό Δημόσιο στις περιπτώσεις στις οποίες αποσπασμένος εκπαιδευτικός, στον οποίο καταβάλλεται το ειδικό επιμίσθιο,
συνάπτει σύμβαση εργασίας με τοπική πηγή ή ξένη Αρχή
και του καταβάλλεται από αυτή για τον ίδιο σκοπό, συνεχώς ή κατά διαστήματα, αποζημίωση μεγαλύτερη ή
ίδια με το ύψος του Ελληνικού επιμισθίου.
Η διακοπή της καταβολής του επιμισθίου από το ελληνικό Δημόσιο διαρκεί για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα που του καταβάλλεται αποζημίωση από άλλη
πηγή και σύμφωνα με τη σχετική βεβαίωση του φορέα
καταβολής της αποζημίωσης.
Στις περιπτώσεις που η αποζημίωση είναι μικρότερη
του Ελληνικού επιμισθίου, συμπληρώνεται η αποζημίωση αυτή από το Ελληνικό δημόσιο μέχρι το ύψος του
ελληνικού επιμισθίου τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα,
σύμφωνα με τη σχετική βεβαίωση του φορέα καταβολής
της αποζημίωσης.
Για τον υπολογισμό της διαφοράς του επιμισθίου που
χορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο λαμβάνεται υπόψη
το μικτό ποσό του ελληνικού επιμισθίου και το μικτό
ποσό που καταβάλλεται από άλλη πηγή ή ξένη Αρχή
στο δικαιούχο.
8. Σε περίπτωση που καταβάλλεται οποιαδήποτε άλλη
αποζημίωση αντί του ειδικού επιμισθίου από οποιαδήποτε υπηρεσία ή Φορέα του Ελληνικού Δημοσίου στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς υπαλλήλους στους οποίους καταβάλλονται οι τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, η
αποζημίωση αυτή δεν υπολείπεται του καθορισμένου
ειδικού επιμισθίου, αλλά ούτε το υπερβαίνει. Σε καμία
περίπτωση δεν καταβάλλεται η ανωτέρω αποζημίωση αν
δεν προβλέπεται από τη σχετική απόφαση απόσπασης
η καταβολή του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού.
9. Σε περίπτωση αχρεώστητης καταβολής του επιμισθίου, η σχετική περικοπή θα πραγματοποιείται από την
πληρωμή επόμενων μηνών, όσο διαρκεί η απόσπαση
στο εξωτερικό. Σε περίπτωση οριστικής επιστροφής του
δικαιούχου, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα παρακρατούνται από τις τακτικές του αποδοχές με πράξη
καταλογισμού από το αρμόδιο όργανο που έχει οριστεί
με την υπό στοιχεία Φ.353.1/3/102865/Δ1/4.10.2005
(Β’ 1461) υπουργική απόφαση και μετά από εισήγηση
της αρμόδιας Δ/νσης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.
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Άρθρο 3
Διαδικασία
Το επιμίσθιο καταβάλλεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. με τακτικά εντάλματα Πληρωμής μέσω
της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) και με πίστωση
λογαριασμού που τηρείται σε υποκατάστημα χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με
την υπ’ αρ. 2/37345/0004/04.6.2010 κοινή υπουργική
απόφαση (Β’ 784), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
2/49931/0004/27.7.2010 (Β’ 1135) όμοια, οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3845/2010, αριθ. 2
παρ. 1β (Α’ 65), όπως ισχύει.

Τεύχος B’ 1762/28.04.2021

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταργεί κάθε άλλη που
ρυθμίζει τα αναφερόμενα θέματα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 27 Απριλίου 2021
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Παιδείας
και Θρησκευμάτων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02017622804210008*

