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Να μην περικοπεί το επιμίσθιο στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς του εξωτερικού 

 

 

Στο άρθρο 4 του ΦΕΚ Τεύχος B’ 956/21.03.2020, αναφέρεται: 

«Το χρονικό διάστημα απαγόρευσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών δομών του 

εξωτερικού λογίζεται, για τη συνέχιση της καταβολής στους αποσπασμένους υπαλλήλους του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού, ως χρονικό διάστημα προσφοράς εργασίας 

σύμφωνα με την ισχύουσα για αυτούς νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση της παραμονής τους στην περιοχή 

τοποθέτησής τους και στη διάθεση του οικείου Συντονιστικού Γραφείου.» 

Τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού έκλεισαν με KYA. α) Η πρώτη στις 13/03, που αφορά τη 

διαδικασία απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών 

δομών του εξωτερικού, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020, όπου δηλώνεται ότι το 

επιμίσθιο καταβάλλεται κανονικά χωρίς να θέτει προϋποθέσεις. β) Η δεύτερη στις 23/03, που αφορά την 

προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών 

δομών του εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020, όπου αναφέρεται η 

προϋπόθεση της παραμονής στην περιοχή τοποθέτησης. 

Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί του εξωτερικού μέσα στις συνθήκες επέκτασης του θανατηφόρου 

κορωνοϊού και τον μεγάλο κίνδυνο δημόσιας υγείας, αλλά και αυτών και των οικογενειών τους βρίσκονται 

σε πολύ δυσχερή θέση. Το πρόβλημα της πανδημίας ανάγκασε πολλούς εκπαιδευτικούς να φύγουν για να 

μην εγκλωβιστούν στην ξένη χώρα, όπου κάποιοι από αυτούς δεν έχουν δικαιώματα ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης. Παρέχουν ηλεκτρονικά όλα όσα τους ζητούνται από τους συντονιστές εκπαίδευσης (εξ 

αποστάσεως μαθήματα κ.ά). Εξακολουθούν να πληρώνουν τα ενοίκια και τους λογαριασμούς, που συνήθως 

είναι υπέρογκα ποσά- σε κάποιες περιπτώσεις το ενοίκιο είναι ισότιμο με τον μισθό στην Ελλάδα. 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ αφού εκτίμησε τη συγκυρία με την πανδημία του κορωνοϊου και το κίνδυνο που 

διατρέχει η δημόσια υγεία εκφράζει την αντίθεσή του στην εφαρμογή αυτής της αντιεκπαιδευτικής 

ρύθμισης και ζητάει την άμεση απόσυρση της ώστε να καταβληθεί το προβλεπόμενο επιμίσθιο στους 

αποσπασμένους συναδέλφους μας που υπηρετούν σε σχολεία του εξωτερικού.  
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