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ΘΕΜΑ : Πποέγκπιση επγασίαρ καθ’ ςπέπβαση τος ςποσπευτικού 

υπαπίος τυν ςπαλλήλυν για το έτορ 2020 

 

      ΑΠΟΦΑΗ  

          Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΥΗ  

Έσονταρ ςπότη: 

1.  Τιρ διαηάξειρ ηος Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/2010 όπυρ ηποποποιήθηκαν και  

2. Τιρ διαηάξειρ ηος Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26/Α/2007 «Κύπυζη ηος Κώδικα 

Καηάζηαζηρ Δημοζίυν Πολιηικών Διοικηηικών Υπαλλήλυν και Υπαλλήλυν 

ΝΠΔΔ» όπυρ έσοςν ηποποποιηθεί και ιζσύοςν 

3. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 20 ηος Ν.4354/2015 ΦΕΚ 176/Α/2015 Σσεηικά με 

επγαζία καθ’ ςπέπβαζη ηος κανονικού υπαπίος ηυν ςπάλληλυν.  

4. Τον Οπγανιζμό ηηρ Πεπιθέπειαρ Πελοποννήζος  

5. Τα αιτήματα των υπηρεσιών για εργασία καθ’ υπέρβαση του κανονικού ωραρίου  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Πποεγκπίνοςμε ηην επγαζία καθ’ ςπέπβαζη ηος κανονικού υπαπίος ςπαλλήλυν για 

ηο έηορ 2020 για α) Απογεςμαηινή Υπεπυπιακή επγαζία και  β) Υπεπυπιακή επγαζία 

καηά ηιρ νςσηεπινέρ ώπερ ή καηά ηιρ Κςπιακέρ και εξαιπέζιμερ ημέπερ υρ εξήρ: 
 



Α. Πίνακας  

για εργασία καθ’ υπέρβαση του κανονικού ωραρίου  

(Απογεςματινή Τπεπυπιακή επγασία) 

 

Δ/νση ……………………….. 

 

Επώνυμο/ 

Όνομα 

υπάλληλου 

Κατηγορία 

κλάδος 

Αντικείμενο 

απογευματινής 

εργασίας 

Ώρες που θα 

απαιτηθούν 

(μέχρι) 

Ημερομηνίες 

εκτέλεσης 

εργασίας 

Επισημάνσεις  

Πχ 

Παπανδρέου 

Γεώργιος  

Πχ                          

ΠΕ 

Διοικητικού 

Πχ  

ύναξη 
προϋπολογιςμού 
ή ολοκλήρωςησ 
μελζτησ για 
γεφύρια ή ….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Πχ                             

24-26/2/2020 

και  

5 -9/2/2020  

Έλλειψη 

προσωπικού 

στο 

συγκεκριμένο 

τμήμα , κλάδο 

ή καταληκτική 

ημερομηνία 

παράδοσης 

έργου ή 

εκκαθάρισης 

δαπανών ή 

μετακίνησης 

εκτός έδρας ή 

τυχόν έκτακτου 

γεγονότος πχ 

εισαγγελική 

εντολή για 

απογευματινή 

επιτόπια 

αυτοψία 

(εξαρτάται από 

τη φύση του 

αντικικειμένου) 

Σύνολα   (υπαλλήλων)  (Ωρών)  

 

 

 

 



 

. Πίνακας  

για εργασία καθ’ υπέρβαση του κανονικού ωραρίου  

( Τπεπυπιακή επγασία κατά τιρ νςστεπινέρ ώπερ  

ή κατά τιρ Κςπιακέρ και εξαιπέσιμερ ημέπερ) 
 

 

Δ/νση ……………………….. 

 

Τμήμα που 

παρατηρείται 

ανάγκη 

Επώνυμο/ 

Όνομα 

υπάλληλου 

Κατηγορία 

κλάδος 

Αντικείμενο 

εργασίας 

Ώρες που θα 

απαιτηθούν  

(Μέχρι)  

Νομοθεσία 

που 

δικαιολογεί τη 

λειτουργία της 

Υπηρεσίας για 

νυχτερινά 

Κυριακές ή 

εξαιρέσιμες   

πχ  

Τμήμα 

Πολιτικής 

Προστασίας  

πχ 

Παπανδρέου 

Γεώργιος 

πχ                          

ΠΕ Πολιτικών 

Μηχανικών  

πχ 

 Τυχόν 

έκτακτα 

γεγονότα από 

καιρικά 

φαινόμενα ή 

άλλο 

απρόβλεπτο 

γεγονός 

 ΠΧ 14  

Σύνολα   (υπαλλήλων )  (Ωρών)  

Η παπούζα δύναηαι να ηποποποιηθεί εθόζον οι ανάγκερ μεηαβληθούν ή εκλείτοςν  

 

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

 

 

 

…………………….. 

Ο ΥΩΡΙΚΟ 

ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΥΗ 

 

 

 

…………………….. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΥΗ 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Ε. 

ΝΙΚΑ 
 


