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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
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 Μαρούσι,  31  Ιανουαρίου  2019 

 
Αρ. Πρωτ.       Βαθμός Προτερ.  
15051/Ε3 

  

ΠΡΟΣ: 
 

1. Τις Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. & 
Δ.Ε. 

2. Τις Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης 

3. Τις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης 

4. Τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή 
Τεχνών και Επαγγελμάτων 

 
 

  

KOIN: 
 

 

ΘΕΜΑ : Ενημέρωση για διατάξεις άδειας αιμοληψίας & εξετάσεων αναπληρωτών εκπ/κών 

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 
13 τ.Α΄/29-1-2019). Οι διατάξεις του άρθρου 81 του εν λόγω νόμου ορίζουν ότι: “Η παρ. 51 του 
άρθρου 38 του ν. 4351/2015 (Α΄164) αντικαθίσταται ως εξής: «5. Η παρ. 5 του άρθρου 50 και το 
άρθρο 60 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, εφαρμόζονται και για τους 
προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.»”. 

Ως εκ τούτου,  

1.  (Άδεια για αιμοληψία) οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) 
που ορίζουν – την παρούσα χρονική στιγμή – ότι «5. Υπάλληλος ο οποίος ανταποκρίνεται σε 
πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και υπάλληλος ο οποίος 
μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας, με πλήρεις 
αποδοχές, δύο (2) ημερών» ισχύουν και εφαρμόζονται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές 
εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και 

2. (Άδεια εξετάσεων) οι διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως έχουν 
τροποποιηθεί με την αντικατάσταση των διατάξεων της παρ. 2 με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 
4210/2013 (ΦΕΚ 254 τ.Α΄/21-11-2013)  που ορίζουν – την παρούσα χρονική στιγμή – ότι «1. Στους 
υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία 
και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές. 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) 

                                                      
1. Στις διατάξεις του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 τ.Α΄/4-12-2015), μέχρι και την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις 

του άρθρου 81 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), οριζόταν 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». 
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ημέρας» (εξακολουθούν2 να) ισχύουν και για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 
 

 

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ 
Εσωτ. διανομή: 

1. Γεν. Δ/νση Εκπ/κού Προσ/κου Π.Ε. & Δ.Ε. 

2. Δ/νση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης 
Εκπ/κού Προσ/κου Π.Ε. & Δ.Ε. - Τμήμα Β΄ 

3. Δ/νση Διορισμών-Προσλήψεων Εκπ/κού 
Προσ/κου Π.Ε. & Δ.Ε. 

4. Αυτοτελές τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ 

                                                      
2. Βλ. υποσημείωση υπ’ αριθ. 1 με τις προϊσχύουσες διατάξεις. 
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