
 

 

 

 

Οδηγίες για τη εκτύπωση και ηλεκτρονική υποβολή του 

Ε4 Συμπληρωματικού Ωραρίου - Ατομικός 

 

Αρ.πρωτ.:6755/847/11.12.2014 

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 

258) 

 

Πριν την είσοδο σας στην εφαρμογή πατήστε το πλήκτρο «Live Update» ώστε να ενημερώσετε την 

εφαρμογή με το τελευταίο update 2.50.07 και στη συνέχεια ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα. 

 

1) Όταν υπάρχει μόνιμη αλλαγή ωραρίου ενός εργαζόμενου ή του συνόλου των εργαζομένων της 

επιχείρησης, τότε καταχωρείτε το καινούριο ωράριο, από την επιλογή «Εργαζόμενοι/ Κύριες 

Εργασίες/ Διαχείριση Εργαζομένων» στην υπο- οθόνη «Εργασιακά».  

 

 

Επίσης στην υπο-οθόνη «Λοιπά» στο πεδίο «Παρατηρήσεις- Πίνακα Προσωπικού (4)» καταχωρείτε 

την ημ/νία τροποποίησης ωραρίου στον/ στους εργαζόμενους.  

 

Υποβάλλετε Ε4 Συμπληρωματικό Ωραρίου χωρίς καμία διαφοροποίηση ή επιπλέον ενέργεια. 

 

2) Όταν όμως υπάρχει αλλαγή ωραρίου για μία μόνο ημέρα ενός εργαζομένου ή του συνόλου των 

εργαζομένων της επιχείρησης, τότε εργάζεστε ως εξής. 

Σημείωση!!!  

Παρόλο που έχει καταργηθεί το Ειδικό Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου, το χρησιμοποιούμε 

απλά και μόνο για την ορθή απεικόνιση των δεδομένων και υποβολή του Ε4-

Συμπληρωματικού Ωραρίου  

α. Από την επιλογή «Έντυπα- Βεβαιώσεις/ Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις/ Καταχώρηση Στοιχείων/ 

Τροποποίηση – Υπέρβαση Ωρ.Εργ.Εργ/νων» καταχωρείτε στα πεδία «Ημ/νία Από» και «Ημ/νία 

Έως» την ημέρα τροποποίησης. Στη συνέχεια από την επιλογή «Εισαγωγή Εργαζομένων» επιλέγετε 

τον/τους εργαζόμενους για τον/τους οποίους θα δηλώσετε την ημέρα τροποποίησης ωραρίου. Όπως 

φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα θα εμφανιστεί ο/οι εργαζόμενος/οι.  



 

 
 

Στη στήλη «Ημ/νία Τροποποίησης Ωραρίου/ Υπερωριακής Απασχόλησης» πληκτρολογείτε την 

ημερομηνία.  

Στη στήλη «Τροποποίηση Ωραρίου Εργασίας» καταχωρείτε την ημέρα και ώρα που θέλετε να 

δηλώσετε στον/στους εργαζόμενο/νους. 

Στη νέα στήλη «Ώρες Διαλλείματος», που προστέθηκε με τη 2.50.07, καταχωρείτε τυχόν διάλλειμα 

του/των εργαζόμενου/νων. 

Στη νέα στήλη «Παρατηρήσεις Ωραρίου», που προστέθηκε με τη 2.50.07, καταχωρείτε τυχόν 

παρατηρήσεις που επιθυμείτε να εμφανίζονται για τον/τους συγκεκριμένο/νους εργαζόμενο/νους στην 

τελευταία στήλη των παρατηρήσεων του εντύπου Ε4 

 

 

 

β. Από το μενού «Έντυπα-Βεβαιώσεις/ Έντυπα ΟΑΕΔ/ Υποβολή μέσω Internet» πηγαίνουμε στην 

επιλογή «(Ε4)- Πίνακας Προσωπικού» 

Στο πεδίο «Ημ/νία Αποστολής» πληκτρολογείτε την ημερομηνία αποστολής 

Στην επιλογή «Είδος Κατάστασης» επιλέγετε «Ε4 Συμπληρωματικός Ωραρίου»  

Στο πεδίο «Εμφάνιση Ωραρίου εργ. από» προσθέσαμε την επιλογή «Ειδικό Βιβλίο Τροπ/σης 

Ωραρίου», την οποία και επιλέγετε 

 

Αμέσως, όπως φαίνεται και παρακάτω, ενεργοποιείται το πεδίο «Ημερομηνία», στο οποίο 

πληκτρολογείτε την ημερομηνία τροποποίησης ωραρίου  

 

Στην αριστερή πλευρά επιλέγετε την εταιρεία και αμέσως εμφανίζει τον/τους εργαζόμενο/νους που έχετε 

καταχωρήσει για τη συγκεκριμένη ημέρα. Τέλος, πληκτρολογείτε τον Αρ. Πρωτοκόλλου και την Ημ/νία 



 

 
 

Αρχικής Υποβολής (εναλλακτικά, μπορείτε, για να φέρει αυτόματα τον Αρ. Πρωτοκόλλου και την Ημ/νία 

Αρχικής υποβολής, να πάτε από το μενού «Παράμετροι/ Διαχείριση Εταιρείας/ Διαχείριση 

Εταιρειών» και στην υπο-οθόνη «Στοιχεία Εντύπων» να πληκτρολογήσετε κάτω χαμηλά τον αρ. 

πρωτοκόλλου και την ημ/νία αρχικής υποβολής) και πατάτε την ένδειξη «Αποστολή» για να συνδεθεί 

με το ΕΡΓΑΝΗ. 

 

 

Οι οθόνες του ΕΡΓΑΝΗ εναλλάσσονται έως ότου φτάσετε στην παρακάτω. 

 Στην ουσία σας μεταφέρει σε υποβολή Ε4- Συμπληρωματικού Ωραρίου για να πατήσετε την ένδειξη 

«Υποβολή»  

 

 

 



 

 
 

Σημείωση:  

Όπως στην υποβολή του Ε4, έτσι και στην εκτύπωση του Ε4 από το μενού «Έντυπα-Βεβαιώσεις/ 

Έντυπα ΟΑΕΔ/ Εκτυπώσεις/ (Ε4) Πίνακας Προσωπικού» έχει προστεθεί στο πεδίο «Εμφάνιση 

Ωραρίου Εργ. από», η επιλογή «Ειδικό Βιβλίο Τροπ/σης Ωραρίου». Με το που διαλέγετε τη 

συγκεκριμένη επιλογή, ενεργοποιείται το πεδίο «Ημερομηνία» στο οποίο πληκτρολογείτε την 

ημερομηνία τροποποίησης του/των εργαζόμενου/νων. 

 

Δείτε τον Αρ.πρωτ.:6755/847/11.12.2014 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20016 

Δείτε τον Ν.4310/2014 παρ.1 άρθρο 55 http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/661 
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