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(Ε3) Αναγγελία Πρόσληψης
(Ε5) Αναγγελία Οικειοθελούς αποχώρησης
(Ε6) Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου
(Ε7) Βεβαίωση-Δήλωση Εργοδότη για Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ή Έργου
Aριθ. πρωτ.: 17227/32 22.08.2012
Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και
Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
Οδηγίες για την εκτύπωση και ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων
Πριν την είσοδο σας στην εφαρμογή πατήστε το πλήκτρο «Live Update» ώστε να ενημερώσετε την
εφαρμογή με το τελευταίο update 2.30.32 και στη συνέχεια διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες.
Για την κάλυψη των αναγκών των νέων εντύπων (Ε3, Ε5, Ε6 και Ε7) έγιναν στην επιλογή
«Εργαζόμενοι/ Κύριες Εργασίες / Διαχείριση Εργαζομένων» οι παρακάτω αλλαγές ή προσθήκες:


Τα πεδία «Είδος», «Αρ. Ταυτότητας», «Ημ/νια Έκδοσης» και «Αρχή Έκδοσης» τα οποία αφορούν
«Στοιχεία Ταυτότητας» μετακινήθηκαν από την υπό-οθόνη «Προσωπ./Σελ2» στην υπό-οθόνη
«Προσωπικά»



Στην υπο-οθόνη «Προσωπ./Σελ2» προστέθηκαν τα παρακάτω πεδία.
o

Περιφέρεια

o

Περιφ. Ενότητα

o

Δήμος

o

Δημοτική κοινότητα

Τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν επιλέγοντας από τους πίνακες τα στοιχεία που απαιτούνται.
Επίσης στην ενότητα «Λοιπά Στοιχεία Πρόσληψης» άλλαξε η μορφή του πεδίου «Ποια», το οποίο
πλέον ενημερώνεται από πίνακα.
Τέλος άλλαξε και η μορφή του πεδίου «Ποια Υπηρεσία» το οποίο επίσης ενημερώνεται από πίνακα.

Για την καταχώρηση των υπολοίπων στοιχείων που απαιτούνται πριν την ηλεκτρονική αποστολή των
εντύπων και ενώ παραμένετε στην επιλογή «Εργαζόμενοι \ Κύριες εργασίες \ Διαχείριση
εργαζομένων» μπορείτε να κάνετε κλικ στο ΝΕΟ πλήκτρο «Έντυπα ΟΑΕΔ – ΣΕΠΕ» και να
επιλέξετε εκείνο για το οποίο θέλετε να κάνετε την αποστολή:
(Ε3) Αναγγελία Πρόσληψης
(Ε5) Αναγγελία Οικειοθελούς αποχώρησης
(Ε6) Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου
(Ε7) Βεβαίωση - Δήλωση Εργοδότη για Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ή Έργου

2

Επιλέγοντας ένα από τα παραπάνω έντυπα θα ανοίξει η αντίστοιχη φόρμα συμπλήρωσης του εντύπου
στην οποία θα εμφανίζονται ενημερωμένα όλα τα στοιχεία της εταιρίας και του εργαζόμενου που έχετε
ήδη καταχωρήσει στην εφαρμογή .
Στην συνέχεια και επειδή η ηλεκτρονική υποβολή αυτών των εντύπων απαιτεί και την συμπλήρωση
στοιχείων τα οποία δεν υπάρχουν στην εφαρμογή, θα πρέπει να τα καταχωρήσετε συμπληρώνοντας τα
πεδία της φόρμας τα οποία εμφανίζονται σε πράσινο πλαίσιο.
Πατήστε F12 για την καταχώρηση των στοιχείων.

Κατά τη διαδικασία της αποθήκευσης η εφαρμογή πραγματοποιεί έλεγχο και στην περίπτωση που
υπάρχουν

υποχρεωτικά

πεδία

τα

οποία

δεν

έχουν

συμπληρωθεί,

εμφανίζεται

το

παρακάτω

ενημερωτικό μήνυμα, που σας επισημαίνει ποια πεδία της φόρμας του εντύπου δεν έχουν
συμπληρωθεί.
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Πολύ σημαντικό που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι, στοιχεία που θα συμπληρωθούν στο έντυπο
(Ε3) Αναγγελία Πρόσληψης κατά τη διαδικασία της πρόσληψης ενός εργαζόμενου, θα
εμφανίζονται αυτόματα και στα υπόλοιπα έντυπα, κατά συνέπεια τα στοιχεία τα οποία θα
απαιτηθεί να συμπληρωθούν κατά την υποβολή ενός από τα υπόλοιπα έντυπα Ε5, Ε6, Ε7 να
είναι αισθητά λιγότερα.
Εκτυπώσεις:
Στην επιλογή «Έντυπα – Βεβαιώσεις / Έντυπα ΟΑΕΔ/ Εκτυπώσεις » προστέθηκαν οι επιλογές:
(Ε3) Αναγγελία Πρόσληψης
(Ε5) Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης
(Ε6) Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας
(Ε7) Βεβ. Εργοδότη για Συμβ. Ορ. Χρ./Έργου
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Δείτε παρακάτω εικόνες των εντύπων
(Ε3)

(Ε5)

(Ε6)

(Ε7)
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Ηλεκτρονική Υποβολή
Στην επιλογή «Έντυπα – Βεβαιώσεις \ Έντυπα ΟΑΕΔ \ Υποβολή μέσω Internet» προστέθηκαν οι
επιλογές της αυτόματης ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων.

Επιλέγοντας π.χ. την επιλογή (Ε3) Αναγγελία Πρόσληψης θα πρέπει, αφού καταχωρήσετε τον Κωδικό
Εργαζομένου, να επιλέξετε την εταιρεία στην οποία ανήκει και να κάνετε κλικ στο πλήκτρο «Αποστολή»
για να συνδεθείτε στο site του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας.
(Ε3)

(Ε5)
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(Ε7)

(Ε6)

Στη συνέχεια η εφαρμογή θα πλοηγηθεί αυτόματα σε όλες τις σελίδες του site και τέλος θα σας εμφανίσει
το πεδίο «Υποβολή» στο οποίο αφού κάνετε κλικ θα υποβάλετε οριστικά το έντυπο.
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