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Θέμα:   Υποχρεωτική Αναγγελία Υπερωριακής Απασχόλησης στο ΣΕΠΕ 
Σχετ:  Η αριθμ. 26352/839/28-11-12 εγκύκλιος του Υπουργείου μας 
              

Με τη διάταξη της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του Ν. 
4093/2012, επιδιώκεται η, κατά ενιαίο τρόπο, υιοθέτηση της διαδικασίας υποχρεωτικής αναγγελίας 
της υπερωριακής απασχόλησης εκ μέρους του εργοδότη, προς την οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση 
Εργασίας, για όλες τις επιχειρήσεις. 

 
Η υποχρεωτική αναγγελία, ως τρόπος νομιμοποίησης και γνωστοποίησης στην αρμόδια υπηρεσία 
του ΣΕΠΕ της υπερωριακής απασχόλησης προβλεπόταν, ρητά, για το προσωπικό των 
βιομηχανικών, βιοτεχνικών επιχειρήσεων, ή εργασιών εν γένει (αρ. 9 του Π.Δ. 27/6/4-7-1932 
(Α΄212), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 515/70 (Α΄ 95). 
 
Με την νομοθετική πρόβλεψη της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.13 του άρθρου 
πρώτου του Ν. 4093/2012, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ. 9 του άρθρου 15 κεφ.Ε  της ΠΝΠ 
4-12-2012, η παραπάνω διαδικασία επεκτείνεται και για το προσωπικό των επιχειρήσεων που 
δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν.Δ. 515/70 όπως αυτό τροποποίησε τις διατάξεις του 
Π.Δ. 27/6/4-7-32.  
 
Η αναγγελία αυτή θα πρέπει να λαμβάνει χώρα πριν ή το αργότερο κατά την ημέρα 
πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης. Σε περιπτώσεις εξαιρετικού χαρακτήρα και 
εφόσον προκύπτουν επείγουσες ανάγκες της επιχείρησης είναι επιτρεπτή η αναγγελία προς την 
Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας το αργότερο κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την 
έναρξη της υπερωριακής απασχόλησης. 
 
Όλες οι επιχειρήσεις υποβάλλουν μόνο το έντυπο Ε8 «Αναγγελία Υπερωριακής Απασχόλησης» 
κατά την ηλεκτρονική υποβολή, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του συνημμένου 
παραρτήματος Ι. 
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Ενώ  για την χειρόγραφη υποβολή και προκειμένου  να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση από τις 
Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. θα  πρέπει οι επιχειρήσεις ή η εργοδότες να συντάσσουν αυτή  με βάση τo 
συνημμένο χειρόγραφο υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ, χωρίς παραλλαγές.  
 
Στις περιπτώσεις που η υπερωριακή απασχόληση αναγγέλλεται  για όλο το α’ ή β’ ημερολογιακό 
εξάμηνο ή για ολόκληρο το έτος θα πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς  οι σχετικές 
ημερομηνίες καθώς και οι ώρες πραγματοποίησης  της σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
Τότε και μόνο οι Υπηρεσίες μας θα προχωρούν σε θεώρηση της, «ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ». 
 
Στις περιπτώσεις που η υπερωριακή απασχόληση αναγγέλλεται  για όλο το α’ ή β’ ημερολογιακό 
εξάμηνο ή για ολόκληρο το έτος και δεν  προσδιορίζονται επακριβώς  οι σχετικές ημερομηνίες 
καθώς και οι ώρες πραγματοποίησης  της, ή στις περιπτώσεις μη σύννομης εφαρμογής των 
διατάξεων περί υπερωριακής απασχόλησης, οι Υπηρεσίες μας θα προχωρούν σε μη θεώρηση 
της, «ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ». 
 
 

 
Εσωτερική Διανομή  
1. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα 
2. Σ1, Σ2, Σ3 
3. Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας 
4. KΦ 
 
Κοινοποίηση:  
1. Υπουργείο Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης  
και Πρόνοιας  
Γενική Δ/νση Εργασίας  
Δ/νση Όρων Εργασίας  
Τμήμα Χρονικών Ορίων 
Πειραιώς 40 –Αθήνα ΤΚ 10182  
2. Ομάδα  Διαχείρισης Π.Σ. ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ 

Ο 
ΕΙΔΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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