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ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την άδεια εξετάσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών». 
ΣΧΕΤ.:    Το αριθ. 744/25.01.2018 ερώτημά σας, με αριθ. 13073/Ε1/25.01.2018 εισερχομένου 
εγγράφου στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
 
 Κατόπιν ερωτημάτων που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας σχετικά με τη χορήγηση της 
άδειας εξετάσεων στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, σας ενημερώνουμε για τα εξής: 

1. Με την παρ. 2 του άρθρου 60 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
1 του αρ. 5 του Ν. 4210/13 (ΦΕΚ 254 Α’), ορίζεται ότι: «2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την 
εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο 
φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να 
φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια μίας (1) ημέρας». 

2. Με την παρ. 5 του άρθρου 38 του Ν. 4351/15 (ΦΕΚ 164 Α’), ορίζεται ότι : «5. Το άρθρο 60 του 
ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4210/2013 (Α΄ 
254), εφαρμόζεται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».  

3. Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 11 της αριθ. 35557/Δ2/03 (ΦΕΚ 465 Β’) Υ.Α. ορίζεται ότι: «Για 
την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών συνάπτεται αυτοδικαίως με την ανάληψη 
υπηρεσίας, σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που αρχίζει από την εμφάνισή 
τους στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας και λήγει με τη λήξη του 
διδακτικού έτους». 

Κατόπιν των ανωτέρω, η άδεια εξετάσεων των 10 ημερών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών 
χορηγείται κατά τη διάρκεια της σύμβασής τους και όχι για κάθε ημερολογιακό έτος. Αντίστοιχα, στο 
τέλος της δεύτερης γραμμής, στη δεύτερη σελίδα της αριθ. 208572/Ε2/18-12-2015 εγκυκλίου μας, 
αντικαθίσταται ο όρος «για κάθε ημερολογιακό έτος» με τον «κατά τη διάρκεια της σύμβασης». 
 

 
                                                               Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

     ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ 

                                                                 
Εσωτερική διανομή                 
Διεθύνσεις Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. 
Τμήματα Β’ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
           ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Π.Ε. &  Δ.Ε. 
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Π.Ε. & Δ.Ε. 
ΤΜΗΜΑTA Β΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

 
 
 

 

  

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊσταμένη  

της Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού A/θμιας Εκπ/σης 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
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