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• Το Ατομικό Ημερήσιο Απουσιολόγιο εκδίδεται για κάθε μήνα του διδακτικού έτους και συμπληρώνεται την 
1η ημέρα κάθε μήνα για το διάστημα του προηγούμενου μήνα και πρέπει να φέρει τις απαιτούμενες 
υπογραφές και σφραγίδες. 

• Το Ατομικό Ημερήσιο Απουσιολόγιο ελέγχεται και υπογράφεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από τον αναπληρωτή  εκπ/κό 
και τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας, ακόμη και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
άδειες/απεργίες/απουσίες (κενό Απουσιολόγιο). 

• Σε περίπτωση μακροχρόνιας απουσίας (π.χ. άδεια κύησης, κ.λπ.) το Απουσιολόγιο συμπληρώνεται, 
υπογράφεται και σφραγίζεται μόνο από τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας.  

• Το Απουσιολόγιο αναρτάται στην πλατφόρμα (invoices-schools) και το πρωτότυπο παραμένει στο Σχολείο..  

• Στη στήλη «ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» αναγράφεται ο αριθμός των ωρών που προβλέπεται 
κάθε ημέρα με βάση το τελευταίο εν ισχύ, εγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας. 

• Η Στήλη «ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» δεν συμπληρώνεται σε μη εργάσιμες ημέρες (Σ/Κ, 
Επίσημες αργίες, Τοπικές αργίες, Πάσχα, Χριστούγεννα, Θρησκευτικές μουσουλμανικές εορτές κλπ) 

• Στη Στήλη «ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ/ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ» 
αναγράφεται ο αριθμός των διδακτικών ωρών που προβλέπεται κάθε ημέρα στην επέκταση του ολοήμερου 
δημοτικού με βάση το τελευταίο, εν ισχύ, εγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα 

• Στη στήλη «ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ (ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ / ΑΠΕΡΓΙΑ/ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /ΑΠΟΥΣΙΑ)»: Αναγράφεται η αιτιολογία 
της απουσίας.  

• Στη στήλη «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ»: αναγράφονται πρόσθετες επεξηγήσεις όπως:  

o «Ενέργειες προετοιμασίας για την έναρξη των μαθημάτων», για το χρονικό διάστημα από 
05/09/2022 μέχρι 09/09/2022. Σας διευκρινίζουμε ότι από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας 
των αναπληρωτών Εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ και μέχρι τις 09/09 στα απουσιολόγια 
συμπληρώνονται ώρες μόνο από τα σχολεία τοποθέτησης. 

o «Ενέργειες ολοκλήρωσης διδακτικού έτους», για το χρονικό διάστημα από τη λήξη των μαθημάτων 
μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους  στις 21/6/2023 και στα απουσιολόγια συμπληρώνονται ώρες 
μόνο από τα σχολεία τοποθέτησης . 

o «Καθαρά Δευτέρα», «Διακοπές Πάσχα», «Διακοπές Χριστουγέννων», τοπικές αργίες, (π.χ. 
εορτασμός πολιούχου αγίου), καιρικές συνθήκες, επιμορφωτικές συναντήσεις, εκλογές αιρετών 
στις αντίστοιχες ημερομηνίες. 

o Άλλες διευκρινίσεις, παραδείγματος χάριν σε περίπτωση στάσεων εργασίας την ίδια ημέρα, 
αναγράφεται στις «Διευκρινίσεις» η προκηρυχθείσα στάση). 
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