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1. Ο πίλαθαο ππεξεζηώλ ζπκπιεξώλεηαη απνθιεηζηηθά Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Α θαη κόλν κε ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΔ (πλην τοσ e-mail) 

 

2. Σν αξρείν ηνπ πίλαθα ππεξεζηώλ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΘΔΙ. 

 

3. πκπιεξώλεηαη ΔΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΔ ΔΣΟ (2019, 2020) 

 

4. Ωο ΝΤΥΣΔΡΙΝΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ζεωξείηαη εθείλε πνπ εθηειείηαη κεηαμύ 22:00 – 06:00. 

 

5. ΟΡΙΟ: 48 ΩΡΔ/ΜΗΝΑ – 488 ΩΡΔ/ΔΣΟ 

 

6. Σν ωξάξην ππεξεζίαο ζεκεηώλεηαη ζε κνξθή ΩΩ:ΛΛ/24ΩΡΟ (π.ρ. γηα εθηέιεζε ππεξεζία από ηηο δέθα ην βξάδπ έωο ηηο 

δώδεθα ηα κεζάλπρηα ζεκεηώλεηαη «22:00-00:00» θαη ΟΥΙ «10:00-12:00»). 

 

7. πκπιεξώλνληαη ΜΟΝΟ ΣΑ ΚΔΛΙΑ ΣΩΝ ΗΜΔΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΙ ΟΠΟΙΔ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΔ ΝΤΥΣΔΡΙΝΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ππό 

ηελ αλωηέξω έλλνηα (π.ρ. ΗΜΔΙΩΝΔΣΑΙ ΠΑΤΛΑ ζε θειί εκέξαο πνπ εθηειέζηεθε ππεξεζία θαηά ηηο ώξεο 08:00-16:00).  

 

8. πκπιεξώλεηαη ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΣΟ ΩΡΑΡΙΟ ΗΜΔΡΩΝ, θαηά ηηο νπνίεο εθηειέζηεθε λπρηεξηλή ππεξεζία θαη όρη κόλν νη 

ώξεο πνπ ζπληζηνύλ λπρηεξηλή ππεξεζία (π.ρ. αλ εθηειέζηεθε ππεξεζία θαηά ηηο ώξεο 18:00-00:00 ζεκεηώλεηαη «18:00-

00:00» θαη ΟΥΙ ΜΟΝΟ «22:00-00:00»). 

 

9. ε πεξίπηωζε αιιαγήο εκεξνκελίαο, επεηδή ε εθηέιεζε ππεξεζίαο άξρηζε πξηλ ηηο 00:00 θαη έιεμε κεηά ηηο 00:00 

ζπκπιεξώλεηαη ην θειί ηεο εκεξνκελίαο, θαηά ηελ νπνία ΑΡΥΙΔ ε εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο έως τις 00:00 θαη 

αθνινύζωο από ηηο 00:00 θαη εμήο ην θειί ηεο επόκελεο εκέξαο (π.ρ. εθηειέζηεθε  ππεξεζία, ε νπνία άξρηζε Γεπηέξα, 

30/11/2020 θαη ώξα 20:00 θαη έιεμε Σξίηε, 1/12/2020 θαη ώξα 02:00  εκεηώλεηαη ζην θειί ηεο 30/11/2020 «20:00-

00:00» θαη ζην θειί ηεο 1/12/2020 «00:00-02:00»). 

 

10. ην πεδίν ΤΝΟΛΟ ΜΗΝΑ ζεκεηώλεηαη ΣΟ ΑΘΡΟΙΜΑ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΝΤΥΣΔΡΙΝΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΘΔ ΜΗΝΑ ζε 

κνξθή 00 Ω και 00 Λ. 

 

11. ην πεδίν ΤΠΔΡΒΑΗ ΜΗΝΙΑΙΟΤ ΟΡΙΟΤ ζεκεηώλεηαη ΣΟ ΑΘΡΟΙΜΑ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΤΠΔΡΒΑΗ ΓΙΑ ΚΑΘΔ ΜΗΝΑ 

ζε κνξθή 00 Ω και 00 Λ. (Για το μηνιαίο όριο βλ. ανωτέρω σπό 5.) 

 

12. ην πεδίν ΤΝΟΛΟ ΔΣΟΤ (ΔΝΣΤΠΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β’) ζεκεηώλεηαη ΣΟ ΑΘΡΟΙΜΑ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΝΤΥΣΔΡΙΝΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΜΗΝΔ ζε κνξθή 00 Ω και 00 Λ. 

 

13. Όζεο πιεξνθνξίεο ζεκεηώλνληαη ζην έληππν ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΔΓΓΡΑΦΑ θαη ζπγθεθξηκέλα από ηηο 

εθηππώζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο POL. Γελ ελδηαθέξνπλ νη ώξεο λπρηεξηλέο εξγαζίαο πνπ δελ απνδεηθλύνληαη, δηόηη δελ είλαη 

δπλαηό λα δηεθδηθεζνύλ. Η δηεθδίθεζε ακνηβήο γηα λπρηεξηλέο ώξεο εξγαζίαο πνπ δελ απνδεηθλύνληαη, όρη κόλν δελ ζα έρεη 

απνηέιεζκα, αιιά αληηζέηωο ζα θαηαζηήζεη πεξηπινθόηεξε ηελ αγωγή θαη ζα επηβαξύλεη γηα ην Γηθαζηήξην. 

 

14. Οκνίωο, ζην πεδίν ΤΠΗΡΔΙΑ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξωζεί εθείλε πνπ πξνθύπηεη από ηα έγγξαθα ηνπ POL (εκεξήζηαο 

ππεξεζίαο) 

 

15. Μαδί κε ηνλ πίλαθα ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ θαη όια ηα έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηηο λπρηεξηλέο ώξεο εξγαζίαο 

(εθηππώζεηο από ην ζύζηεκα POL, βι. ζρεηηθό θαηάινγν). 

 

16. Παξαθαιείζζε ζεξκά γηα ηελ ΔΠΙΓΔΙΞΗ ΑΤΞΗΜΔΝΗ ΠΡΟΟΥΗ θαηά ηε ζπκπιήξωζε ηνπ εληύπνπ, δηόηη όια ηα 

δεδνκέλα γηα ηε ζύληαμε ηεο αγωγήο ζα ιεθζνύλ από απηό. 

 

17. Γηα εξωηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπκπιήξωζε ηνπ εληύπνπ κπνξείηε λα απεπζύλεηε εξωηήκαηα κέζω κελύκαηνο ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεύζπλζε: kapetanios@nexuslaw.gr 

 

 



 


