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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Οδηγίες Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Υποβολής) 
 

ΈΝΤΥΠA E8  

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  
ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ(Ε8) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 
Ε8-  Αρχική οθόνη ‘Εισαγωγή Αίτησης/Αναγγελίας Υπερωρίας’. 

 

 
 

Ε8- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Επιλέγεται το παράρτημα του εργοδότη, στο οποίο απασχολούνται οι εργαζόμενοι που θα εργαστούν 

υπερωριακά και για το οποίο υποβάλλεται η ΑΙΤΗΣΗ/ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. Τα παραρτήματα που εμφανίζονται στη λίστα είναι αυτά που έχουν απογραφεί στο 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΙΚΑ. 

Όταν ο τόπος εργασίας δεν αποτελεί  παράρτημα του ΙΚΑ, όπως π.χ. παροχή υπηρεσιών φύλαξης, 

καθαρισμού κ.α. σε χώρους τρίτων, τότε ως παράρτημα της επιχείρησης δηλώνεται η έδρα.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν υπάρχει έντυπο Ε8 σε κατάσταση «Προσωρινή», ο χρήστης ενημερώνεται ότι έχει 

εκκρεμότητα και μεταφέρεται στη συγκεκριμένη αναγγελία. 

 

Ε8  ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Τα είδη των υποβαλλόμενων εντύπων είναι τα εξής: 

Ε8 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ/ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ)  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ Ν.Δ.  515/70  
Αφορά τις περιπτώσεις αναγγελίας ή την αναγγελίας εκ των υστέρων υπερωριακής απασχόλησης 

εντός 24 ωρών από την πραγματοποίηση της. 

 

Ε8 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του 

ν. 4093/2012  (Προσωπικό Γραφείων, Τραπεζών Ανωνύμων εταιρειών,  Φορτηγών κλπ). 
Αφορά τις περιπτώσεις αναγγελίας ή την αναγγελίας εκ των υστέρων υπερωριακής απασχόλησης 

εντός 24 ωρών από την πραγματοποίηση της. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ειδικότερα, για κάθε ώρα υπερωριακής απασχόλησης που αναγγέλλεται, κατά 

τα ανωτέρω, από τον εργοδότη προς την οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας είτε θα 

αναγγελθεί πριν ή το αργότερο κατά την ημέρα πραγματοποίησης της ή την επόμενη εργάσιμη 

ημέρα από την έναρξη της υπερωριακής απασχόλησης σε περιπτώσεις εξαιρετικού χαρακτήρα 

και εφόσον προκύπτουν επείγουσες ανάγκες της επιχείρησης 
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Ε8   Γενικά στοιχεία ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ υπερωριακής απασχόλησης. 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  (Α) ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Β) ΜΕΤΑΝΑΓΓΕΛΙΑ  ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ 

 

 

Συμπληρώνεται το χρονικό διάστημα για το οποίο αναγγέλλεται ότι 

πραγματοποιήθηκε ή ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί η υπερωριακή απασχόληση 

και το σύνολο των εργαζομένων που αφορά η αναγγελία κατανεμημένο κατά φύλο. 

Τα πεδία ‘ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ’, ‘ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ’ και 

‘ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ’ συμπληρώνονται από το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) μετά την 

υποβολή, ενώ τα πεδία ‘ΑΦΜ’, ‘ΕΠΩΝΥΜΙΑ’ και ‘ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ’ αφορούν την 

απογραφή του Εργοδότη στο ΙΚΑ. 

 

Ε8   Παρατηρήσεις: 
Στο πεδίο [Παρατηρήσεις] στο μέσο της οθόνης, καταχωρείται από το χρήστη 

οποιοδήποτε σχόλιο αφορά το σύνολο του εντύπου Ε8 (Γενικές Παρατηρήσεις). 
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Ε8  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

 

Το σύνολο των πεδίων εκτός από την ‘ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ’ αποτελούν 

στοιχεία απογραφής του εργοδότη στο ΙΚΑ.  

 

Ε8  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

 

Συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα πρώτα τέσσερα ψηφία του ‘ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ’ που έχει αποδοθεί από το TAXIS και αφορά στην κύρια 

δραστηριότητα της επιχείρησης. 

 

Ε8  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

 

Κ.Α.Δ.  
Εισάγονται τα πρώτα τέσσερα ψηφία του ‘ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ’ που έχει αποδοθεί από το TAXIS για το συγκεκριμένο 

παράρτημα. 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. 
Επιλέγεται από λίστα η Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), στη 

γεωγραφική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το παράρτημα.  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
Επιλέγεται από λίστα η ‘ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ’ σύμφωνα με το νόμο 

Καλλικράτη (Ν.3852/2010), στην οποία βρίσκεται το παράρτημα, αφού 

προηγουμένως επιλεγούν τιμές για τα πεδία ‘ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ’, ‘ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ(ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ)’ και ‘ΔΗΜΟΣ’. 

Τα υπόλοιπα πεδία αποτελούν στοιχεία απογραφής του παραρτήματος του εργοδότη 

στο ΙΚΑ. 

Ε8 ΒΕΒΑΙΩΝ 

 

Συμπληρώνονται τα στοιχεία του φυσικού προσώπου που βεβαιώνει ότι το υπάρχον 

ωράριο είναι το αναφερόμενο στον κατατεθειμένο πίνακα προσωπικού ή στο 

πρόγραμμα ωρών εργασίας και εβδομαδιαίας απασχόλησης. 

Ε8  ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  (Α) ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Β) ΜΕΤΑΝΑΓΓΕΛΙΑ  ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ 

 

Α.Φ.Μ. - Α.Μ.Κ.Α. – ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ 

Ο ‘Α.Φ.Μ.’ και ο ‘Α.Μ.Κ.Α.’ είναι υποχρεωτικά πεδία και ως εκ τούτου είναι 

αδύνατη η καταχώρηση εργαζόμενου στα έντυπα Ε8, όταν αυτός δεν διαθέτει και 

τους δύο αυτούς μοναδιαίους αριθμούς. Αντίθετα η συμπλήρωση του πεδίου 

‘ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ’ είναι προαιρετική, καθόσον δεν είναι όλοι οι 

εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. 

Αμέσως μετά τη συμπλήρωση του πεδίου ‘Α.Φ.Μ.’ καταχωρούνται αυτόματα από 

την εφαρμογή τα λοιπά προσωπικά στοιχεία του εργαζόμενου, όταν προγενέστερα η 

επιχείρηση έχει υποβάλλει ηλεκτρονικά για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο άλλο 

έντυπο για οποιοδήποτε παράρτημα. 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Συμπληρώνεται με ελεύθερο κείμενο η ειδικότητα του εργαζόμενου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συμπληρώνεται κωδικός ειδικότητας! 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
Συμπληρώνονται οι συνολικές των ώρες υπερωριακής απασχόλησης που έχει 

πραγματοποιήσει ο εργαζόμενος από τις αρχές του έτους. (Αφορά το σύνολο των 

ωρών υπερωριακής απασχόλησης που έχουν πραγματοποιηθεί ανά εργαζόμενο από 

τις αρχές του έτους. Σε περίπτωση που δεν έχουν πραγματοποιηθεί ώρες  

υπερωριακής απασχόλησης το εν λόγω πεδίο συμπληρώνεται με  μηδέν.) 

 

ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ–ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Συμπληρώνεται το ωράριο απασχόλησης του εργαζόμενου. 

Υπάρχον ωράριο εργασίας, συμπληρώνονται οι ώρες έναρξης και λήξης του 

ημερήσιου ωραρίου καθώς και οι ημέρες εργασίας, (πχ 30/1 ωράριο εργασίας 9.00 - 

17.00, 31/1 ωράριο εργασίας 8:00-16:00 και 1/2 ωράριο εργασίας 8:00-16:00). Σε 

περίπτωση λειτουργίας της επιχείρησης με το σύστημα των βαρδιών και κατάθεσης 
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προγράμματος ωρών εργασίας συμπληρώνονται  οι ώρες έναρξης και λήξης του 

ημερήσιου ωραρίου κάθε βάρδιας. 

Ε8    ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧ. 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  (Α) ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Β) ΜΕΤΑΝΑΓΓΕΛΙΑ  ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ 

 

 

ΑΝΑΓΓΕΛΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ 

Ωράριο υπερωριακής εργασίας (έναρξη - λήξη) συμπληρώνονται οι ώρες έναρξης 
και λήξης του ωραρίου υπερωριακής εργασίας, μετά το πέρας της υπερεργασίας  
(πχ εργαζόμενος με ωράριο απασχόλησης 30/1 από 9.00 έως 17.00, η  υπερεργασία 
του είναι από 17:00 έως 18:00 και το ωράριο υπερωριακής εργασίας 18:00 έως 20:00, 
31/1 και 1/2 ωράριο απασχόλησης  από 8.00 έως 16.00, η  υπερεργασία του είναι από 
16:00 έως 17:00 και το ωράριο υπερωριακής εργασίας   17:00 έως 19:00).  
Ημερήσιες  ώρες, συμπληρώνονται οι ώρες ημερησίας αναγγελίας υπερωριακής 
απασχόλησης κάθε εργαζομένου (π.χ ωράριο υπερωριακής εργασίας 30/1 18:00 έως 
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20:00 άρα ημερήσιες ώρες 2 και 31/1 και 1/2 17:00 έως 19:00 άρα ημερήσιες ώρες, 2  
την 31/1 και την 1/2). 
Συνολικές  ώρες, συμπληρώνονται οι συνολικές ώρες αναγγελίας υπερωριακής 
απασχόλησης κάθε εργαζομένου (π.χ ωράριο υπερωριακής 30/1 18:00 έως 20:00 άρα 
ημερήσιες ώρες,  2 και 31/1 και 1/2 17:00 έως 19:00, άρα ημερήσιες ώρες 4, και 
συνολικές  ώρες,  6). 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
Συμπληρώνεται για κάθε εργαζόμενο. 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Σ.Ε. 
Έγκριση ΑΣΕ (Σε περίπτωση υπερβάσεως του Ανωτάτου ορίου υπερωριακής 

απασχόλησης αναγράφεται  ο αριθμός Πρωτ.  & η ημερομηνία της σχετικής 

εγκριτικής Υπουργικής Απόφασης μετά την γνωμοδότηση του  Α.Σ.Ε.) 

 

Επισημαίνεται ότι για το Προσωπικό της Βιομηχανίας/Βιοτεχνίας 
α) το ανώτατο όριο υπερωριακής εργασίας  καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας ανά εξάμηνο κάθε έτους και  

β) Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το 24ωρο με εναλλασσόμενες ομάδες σε 

περιπτώσεις έκτακτης ασθένειας ή αυθαίρετης απουσίας εργαζομένου κάποιας 

ομάδας, μπορεί για την κάλυψη της θέσης του εργαζομένου που απουσιάζει και για 

χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) ημέρες στον ίδιο μήνα, να απασχοληθούν 

υπερωριακά μέχρι τέσσερις (4) ώρες την ημέρα εργαζόμενοι της ίδιας ειδικότητας 

των άλλων ομάδων εργασίας με αναγγελία προς την αρμόδια υπηρεσία (Κοινωνική 

Επιθεώρηση) την επομένη ημέρα της απουσίας. 

 

Επισημαίνεται ότι για το Προσωπικό των λοιπών Επιχειρήσεων ενδεικτικά  
για το Προσωπικό Γραφείων, Τραπεζών Α.Ε.κλπ  το ημερήσιο όριο των 2 ωρών και 

το ετήσιο των 120 ωρών αποτελούν το ανώτατο όριο υπερωριακής εργασίας  

 

Γενικές παρατηρήσεις: 
Βιβλίο Υπερωριών:  άρθρο 13,  Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α’ 11-05-2010) και Ν. 4093/12 
Το Ειδικό βιβλίο Υπερωριών που προβλέπεται από την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 9 του Π.Δ. 27/6-4/7/1932 (ΦΕΚ 212 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 3 του Ν.Δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α’), ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις 
και εργασίες εν γένει και μπορεί να τηρείται με  τη μορφή ημερολογίου ή μηχανογραφημένων 
σελίδων, που φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης και την ένδειξη «Ειδικό Βιβλίο 
Υπερωριών». 
Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών δεν απαιτεί θεώρηση από την αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ και 
πρέπει να διατηρείται από τον εργοδότη επί μια πενταετία από τη συμπλήρωση του. Κατά τα 
λοιπά, το εν λόγω Βιβλίο διέπεται από τις οικείες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την έναρξη της υπερωριακής εργασίας πρέπει να ενημερώνεται 
άμεσα το βιβλίο υπερωριών   
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