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Legal Flash 
 
 
 
 

Ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Ε8 

(γνωστοποίηση υπερωριακής απασχόλησης) 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπ’ αριθ. 28153/126/28.08.2013 (ΦΕΚ 

Β΄2163/30.08.2013) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθίσταται υποχρεωτική από 

01.10.2013 η ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Ε8 (γνωστοποίηση 

πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης εργαζομένων). 

Περαιτέρω, βάσει του υπ’ αριθ. 31403/06.09.2013 εγγράφου του Υπουργείου 

Εργασίας, γνωστοποιείται ότι από την 06.09.2013 – ήτοι προ της 

υποχρεωτικής εφαρμογής του παραπάνω μέτρου – οι επιχειρήσεις δύνανται 

προαιρετικά να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Έντυπο Ε8 μέσω της σχετικής 

φόρμας που υπάρχει στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας 

«ΕΡΓΑΝΗ», ενώ από την ως άνω μεταβατική ημερομηνία (06.09.2013) μέχρι 

και την έναρξη της υποχρεωτικής εφαρμογής της ηλεκτρονικής υποβολής, οι 

Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) θα εξακολουθούν να 

παραλαμβάνουν κανονικά το Έντυπο Ε8 και σε έγχαρτη μορφή. 

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, τόσο κατά την ως άνω μεταβατική περίοδο όσο 

και αφότου καταστεί υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Ε8 

(01.10.2013), η ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Ε8 δεν θα δύναται να 

πραγματοποιείται μετά την παρέλευση του πρώτου δεκαπενθημέρου εκάστου 

μήνα. 

Σε αυτή την περίπτωση, η υποβολή του Εντύπου Ε8 θα πραγματοποιείται μόνο 

με κατάθεση σε φυσική μορφή προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, με την 

επιφύλαξη όλων των ενεργειών/κυρώσεων που προβλέπονται από την 

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με την εκπρόθεσμη γνωστοποίηση 

υπερωριακής απασχόλησης εργαζομένων. 

 

Electronic submission of E8 Form  

(notification of overtime work) 

In accordance with article 9 of Ministerial Decision No. 

28153/126/28.08.2013 (Greek Government Gazette Bulletin 

Β΄2163/30.08.2013) of the Minister for Labour, Social Security and Welfare, 

the electronic submission of the E8 Form (notification of overtime work 

conducted by employees) becomes mandatory as of 01.10.2013. 

Furthermore and pursuant to Official Document No. 31403/06.09.2013 of the 

Ministry for Labour, it is accordingly notified that as of 06.09.2013 –i.e. 

before the mandatory application of the above measure –  enterprises may 

optionally submit Form E8 electronically, by means of the respective form that 
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is available in the electronic database of the Ministry for Labor named 

“ERGANI”, whilst following the abovementioned transitional date 

(06.09.2013) and up until the mandatory implementation of the electronic 

submission of the E8 Form, all the competent Authorities of the Labour 

Inspectorate Agency (SEPE), will continue to accept the submission of the E8 

Form also in hard-copy. 

Moreover, it should be also pointed out that, both during the aforesaid 

transitional period, as well as, for the period after the electronic submission of 

E8 Form becomes mandatory (01.10.2013), the electronic submission of the E8 

Form will not be feasible following the lapse of the first fortnight of each 

respective month. 

In such a case, the submission of the E8 Form shall be conducted only by 

means of hard-copy submission with the competent authorities of SEPE, 

holding reserve on the application of all actions/sanctions stipulated by the 

applicable legislation, as in force from time to time, and pertaining to the 

regarding the overdue notifications of overtime work conducted by employees. 
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