1. Επιτρέπεται η απόσπαση του τακτικού προσωπικού των δημοσίων
υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και
δεύτερου βαθμού, καθώς και των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός
οριοθετείται με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990, όπως ισχύει κάθε
φορά είτε ως εθνικών εμπειρογνωμόνων είτε για απασχόλησή τους σε
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή των κρατών – μελών της Ε.Ε., άλλων
χωρών, καθώς και σε Διεθνείς και Περιφερειακούς Οργανισμούς, ως και σε
Γραμματείες Διεθνών Συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων για την ανάπτυξη
της συνεργασίας μεταξύ:
α) των εθνικών διοικήσεων των κρατών – μελών ή άλλων χωρών και των
υπηρεσιών της Ε.Ε.,
β) των εθνικών διοικήσεων των κρατών – μελών της Ε.Ε.,
γ) των εθνικών διοικήσεων των κρατών – μελών της Ε.Ε. και άλλων κρατών,
δ) των υπηρεσιών Διεθνών και Περιφερειακών Οργανισμών, ως και των
Γραμματειών Διεθνών Συμβάσεων.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο Ν.4380/2016 ΦΕΚ Α
66/15.04.2016.
Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και του οικείου
Υπουργού, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας
προέλευσης του υπαλλήλου, καθώς και του συλλογικού οργάνου διοίκησης, στις
περιπτώσεις που αυτό υφίσταται.
Στους κατά τα ανωτέρω αποσπώμενους καταβάλλονται τα έξοδα διαμονής σε
ξενοδοχείο και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση μέχρι τριάντα (30) κατ`
ανώτατο όριο διανυκτερεύσεις ή ημέρες αντίστοιχα, κατά το μέρος που δεν
καλύπτονται από κοινοτική ή άλλη επιχορήγηση οποιασδήποτε μορφής.
Για το χρονικό διάστημα άνω των τριάντα (30) ημερών και μέχρι τη λήξη της
απόσπασης καταβάλλεται στους ανωτέρω επίδομα αλλοδαπής, σε ποσοστό επί
του επιδόματος αλλοδαπής του Έλληνα πρέσβη της χώρας, στην οποία
αποσπώνται, κατά το μέρος που δεν καλύπτεται από κοινοτική ή άλλη
επιχορήγηση οποιασδήποτε μορφής.
Το επίδομα αλλοδαπής, δαπάνες που προκύπτουν από την απόσπαση, κατά το
μέρος που δεν καλύπτονται από κοινοτική ή άλλη επιχορήγηση οποιασδήποτε
μορφής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται
το επίδομα αλλοδαπής για τις περιπτώσεις που δεν υφίσταται διπλωματική ή
προξενική αρχή στη χώρα όπου αποσπάται ο υπάλληλος.
Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται μέχρι δύο (2) έτη, με δυνατότητα
παράτασης μέχρι τέσσερα (4) έτη ακόμη.
Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής
υπηρεσίας στη θέση που κατέχουν οργανικά οι υπάλληλοι, οι οποίοι
εξακολουθούν να λαμβάνουν τις μηνιαίες τους αποδοχές από την υπηρεσία,
στην οποία ανήκουν οργανικά.

