
 

 

 

Οδηγίες για τη εκτύπωση και ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου 

 [Ε8 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ] 

 

Aριθ. πρωτ.: 17227/32 22.08.2012 Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων 

αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως 

Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). 

 

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

εφαρμογή με το τελευταίο update 2.40.05 και στη συνέχεια ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα. 

 

Στην επιλογή «Εργαζόμενοι/Κύριες Εργασίες/Διαχείριση Εργαζομένων» στο πλήκτρο «Έντυπα 

ΟΑΕΔ - ΣΕΠΕ» έχει προστεθεί και η επιλογή (Ε8) Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής 

απασχόλησης. 

 

 

Επιλέγοντας το συγκεκριμένο έντυπο θα ανοίξει η αντίστοιχη φόρμα συμπλήρωσής του, στην οποία 

μπορείτε αν αυτό απαιτείται, να συμπληρώσετε μόνο το πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» τα υπόλοιπα πεδία 

εμφανίζονται αυτόματα συμπληρωμένα. 

 



 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να εμφανιστούν στο έντυπο (Ε8) οι υπερωρίες τις οποίες έχετε καταχωρίσει στην 

επιλογή « Έντυπα – Βεβαιώσεις/ Λοιπά έντυπα & Βεβαιώσεις /Καταχώρηση 

Στοιχείων/Υπερωρίες Εργαζομένων», θα πρέπει το πεδίο «Πραγματοποιηθείσα» να έχει την 

τιμή (ΝΑΙ). 

 

  



 

 

  Εκτύπωση Εντύπου 

Στη συνέχεια από την επιλογή «Έντυπα - Βεβαιώσεις/Έντυπα ΟΑΕΔ/Εκτυπώσεις» επιλέγετε τη φόρμα 

(Ε8) Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης. Στην οποία συμπληρώνετε τα 

πεδία «Μήνας» και «Έτος» και πατάτε το πλήκτρο F8 για να την εμφανίσετε ή να την εκτυπώσετε.  

 

 

Γενικά στοιχεία 

 



 

 

Στοιχεία Απασχολουμένων 

 

 

 

Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπου 

Στο Menu «Έντυπα – Βεβαιώσεις/Έντυπα ΟΑΕΔ/Υποβολή μέσω Internet» προστέθηκε η επιλογή 

(Ε8) Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης. 

Αφού συμπληρώσετε τα πεδία «Μήνας» και «Έτος» κάνετε κλικ στην εταιρία που επιθυμείτε και στη 

συνέχεια επιλέγετε το πλήκτρο «Αποστολή». 

 

Γενικά στοιχεία 

 

 

 

 



 

 

Στοιχεία Απασχολουμένων 

 

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.  

Προσοχή: Σε περίπτωση που κατά την υποβολή δεν έχουν συμπληρωθεί τα πεδία που το μηχανογραφικό 

σύστημα του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας θεωρεί απαραίτητα για την 

ηλεκτρονική υποβολή, η εφαρμογή σας ενημερώνει με μήνυμα στο οποίο περιγράφεται το πεδίο και η 

διαδρομή του, ώστε να μπορείτε με ευκολία να το συμπληρώσετε. 

 


