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Οδηγίες για τη εκτύπωση και ηλεκτρονική υποβολή του 

[Πίνακα προσωπικού (Ε4)] 

 

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 2.30.29 και στη συνέχεια ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα. 

1) Στην επιλογή «Παράμετροι/Διαχείριση Εταιρίας/Διαχείριση εταιριών» προστέθηκαν  

α) Στην Υπό-Σελίδα/Tab «Εταιρία» και στην Υπό-Σελίδα/Tab «Εκπρόσωπος» τα πεδία  

 Περιφέρεια  

 Περιφ. Ενότητα 

 Δήμος 

 Δημοτική κοινότητα 

Προσοχή: επειδή τα παραπάνω πεδία συνδέονται μεταξύ τους, η συμπλήρωση τους θα πρέπει να γίνει με 

τη σειρά που εμφανίζονται. 
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 β) Στην Υπό-σελίδα/Tab «Γενικά» τα πεδία 

 Επώνυμο Ιατρού εργασίας  

 Όνομα Ιατρού εργασίας 

 Α.Φ.Μ. Ιατρού εργασίας 

 Αρ.Πρωτ.Καταθ.Δικ/κών(ΙΕ) 

 Ημ/νία Καταθ.Δικ/κών (ΙΕ) 

 Επώνυμο Τεχνικού ασφαλείας  

 Όνομα Τεχνικού ασφαλείας 

 Α.Φ.Μ. Τεχνικού ασφαλείας  

 Αρ.Πρωτ.Καταθ.Δικ/κών(ΤΑ) 

 Ημ/νία Καταθ.Δικ/κών (ΤΑ) 

 Υπηρεσία ΣΕΠΕ 
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γ) Τέλος προστέθηκε η Υπό-Σελίδα/Tab «Στοιχεία Εντύπων» η οποία περιλαμβάνει τα πεδία που 

εμφανίζονται στην παρακάτω εικόνα 

 

    

 

Εκτύπωση Εντύπου 

Στο menu «Έντυπα – Βεβαιώσεις/Έντυπα ΟΑΕΔ/Εκτυπώσεις» προστέθηκε η επιλογή «Πίνακας 

Προσωπικού (Ε4)» 
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Στην οποία θα πρέπει αφού καταχωρήσετε την Ημ/νία Εκτύπωσης να επιλέξετε μια από τις τιμές που 

περιλαμβάνονται στη λίστα του πεδίου «Είδος»  

 

 

Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο F8 για να εμφανίσετε ή να εκτυπώσετε το έντυπο. 
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Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπου 

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

η οποία περιλαμβάνει τις επιλογές:  

α) Πίνακας Προσωπικού (Ε4) και 

β) Κωδικός Πρόσβασης ΙΚΑ 

 

Στην Επιλογή «Κωδικός Πρόσβασης ΙΚΑ» εμφανίζεται ήδη ο κωδικός πρόσβασης τον οποίο εσείς έχετε 

καταχωρήσει στο αντίστοιχο πεδίο για την ηλεκτρονική υποβολή της ΑΠΔ. 

Στην επιλογή Πίνακας Προσωπικού (Ε4) αφού καταχωρήσετε την Ημ/νια Αποστολής και επιλέξετε στο 

πεδίο «Είδος» την τιμή που απαιτείται κάντε κλικ στην εταιρεία αρχικά για να εμφανίσετε τα στοιχεία 

στην οθόνη και στη συνέχεια στο πεδίο «Αποστολή» για να συνδεθείτε στο site του Υπουργείου Εργασίας 

Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας. 
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Η εφαρμογή αυτόματα θα πλοηγηθεί 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 μπορείτε εύκολα να διαβάσετε ποιο είναι το 

πεδίο το οποίο δεν έχει συμπληρωθεί και σε ποια επιλογή βρίσκεται.  

 

Π.χ. Αν δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο «Υπηρεσία ΣΕΠΕ» να πρέπει να πάτε στην επιλογή «Παράμετροι / 

Διαχείριση Εταιρίας / Διαχείριση Εταιριών» στην υπό-σελίδα «Γενικά» 

 

 


