ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε.11 ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»
Στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ » υποβάλλονται τα ακόλουθα έντυπα, προς παρακολούθηση
της κίνησης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις.
Ε3 = αναγγελία πρόσληψης ( ΟΑΕΔ )
Ε3.1** = Αναγγελία έναρξης/μεταβολών απασχόλησης, ωφελούμενου από
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα
Ε3.2** = Αναγγελία έναρξης/μεταβολών θεωρητικής κατάρτισης, από
πάροχο κατάρτισης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο κατάρτισης ή προγράμματα
απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση
Ε3.3** = Αναγγελία έναρξης/μεταβολών πρακτικής άσκησης σε εργοδότη,
ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαικό Κοινωνικό
Ταμείο προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση
Ε3.4** = Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης μαθητείας
Ε4 = πίνακας προσωπικού ( ΣΕΠΕ )
Ε5 = αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού ( ΟΑΕΔ )
Ε6 = καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ( ΟΑΕΔ ) με ή
χωρίς προειδοποίηση
Ε7 = βεβαίωση - δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή
έργου ( ΟΑΕΔ )
Ε8 = γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης ( ΣΕΠΕ )*
Ε9 = σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας*
Ε10= επιχειρησιακή συλ. σύμβαση εργασίας*
Ε.11 = Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής αδείας***
* Y.A 5072/6/25.02.2013, όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α 28153/28.08.2013
** Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α 29502/85/08.09.2014/ (ΦΕΚΒ’2390 ), με την
οποία τροποποιήθηκε η αρχική Υ.Α 5072/6/25.02.2013 /(ΦΕΚΒ’ 449 ), όπως
αυτή είχε τροποποιηθεί με την Υ.Α 28153/126/30.08.2013 /( ΦΕΚΒ’ 2163 ) και
όπως ερμηνεύθηκε τελικά, με την απόφαση του υπουργείου Εργασίας 31349/95/
15.09.2014.
*** το έντυπο Ε.11 τέθηκε με την Υ.Α 49327/10702/22.12.2014
ΠΡΟΣΟΧΗ
Με το άρθρο πρώτο υποπαράγραφος ΙΑ.5 περ. 2 Ν 4254/2014 τίθεται η
υποχρέωση υποβολής κάθε Ιανουάριο εκάστου έτους των αδειών που
χορηγήθηκαν στους μισθωτούς της επιχείρησης και το καταβληθέν επίδομα
αδείας. Η σχετική διάταξη έχει ως ακολούθως:
«β. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό
σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
ΣΕΠΕΟΑΕΔ IKA-ETAM, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του μηνός
Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το
επίδομα
αδείας
κατά
το
προηγούμενο
ημερολογιακό
έτος.
Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το
άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (Α' 170) όπως ισχύει.

Με υπουργική απόφαση δύναται να ρυθμίζεται κάθε όρος και αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσης.»
Στους εργοδότες συμπεριλαμβάνονται και οι αναφερόμενοι στο « Μητρώο
Δημοσίων Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» εφ’ όσον απασχολούν με
εξαρτημένη σχέση προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 1 της Υ.Α
29502/85/08.09.2014/ ( ΦΕΚΒ’ 2390 ), με την οποία τροποποιήθηκε η αρχική
Υ.Α 5072/6/25.02.2013 /(ΦΕΚΒ’ 449 ), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την
Υ.Α 28153/126/30.08.2013 / ( ΦΕΚΒ’ 2163 ) και όπως ερμηνεύθηκε τελικά, με
την απόφαση του υπουργείου Εργασίας 31349/95/ 15.09.2014.
Αναφορικά με το έντυπο Ε.11 = Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής
αδείας υποβάλλεται εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους και με αυτό
γνωστοποιούνται οι χορηγηθείσες κανονικές άδειες στο προσωπικό, κατά το
προηγούμενο έτος, όπως έχουν καταχωρισθεί στο « βιβλίο αδειών», καθώς
και τα καταβληθέντα επιδόματα αδείας.
Η υποβολή του εντύπου αυτού καθίσταται υποχρεωτική από την 01/01/2015
με εξαίρεση των φορέων, που ανήκουν στο « Μητρώο δημοσίων φορέων
της ελληνικής διοίκησης» εφ’ όσον χορηγούν τις κανονικές τους άδειες
σύμφωνα με τους Ν 3528/2007 και 3584/2007
Υπόδειγμα του εντύπου Ε.11 ανευρίσκεται στο άρθρο δεύτερο της Υ.Α
49327/10702/22.12.2014
Κατά υπάρχουσες πληροφορίες, με πηγή προέλευσης υπαλλήλους του ΣΕΠΕ, στο
έντυπο που πρέπει να συμπληρωθεί, στην στήλη « αποδοχές αδείας» καλούν τις
επιχειρήσεις να συμπληρώσουν τις τυχόν καταβληθείσες αποζημιώσεις μη
λήψεως αδείας. Ομως, οι αποζημιώσεις αυτές δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές
εισφορές, πεδίον ελέγχου του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Οπότε, δύο πράγματα
μπορεί να σημαίνει η δοθείσα ερμηνεία τους: α) άγνοια και ασχετοσύνη, ή β)
πράγμα πλέον επικίνδυνο, ενδεχόμενη υπαγωγή σε ασφαλιστικές εισφορές της
αποζημίωσης ( ποινής ) λόγω μη παροχής αδείας
Γιάννης Καραφάς
Φορολογικός αναλυτής
Φορολογικός σύμβουλος επιχειρήσεων

