ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ& ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕΔ»
Από την 1η Μαρτίου είναι πλέον υποχρεωτική η υποβολή των εντύπων
ΟΑΕΔ, (αναγγελία πρόσληψης, απόλυσης), καθώς και ο πίνακας
προσωπικού (τον οποίον μέχρι τώρα υποβάλλαμε στην επιθεώρηση
Εργασίας), ηλεκτρονικά.
Δώστε ιδιαίτερη σημασία στα παρακάτω:
 Η υποβολή της αναγγελίας πρόσληψης δεν μπορεί να γίνει
αργότερα
από
την
ώρα
έναρξης
εργασίας
του
νεοπροσλαμβανομένου.
 Κατά την υποβολή του πίνακα προσωπικού, ζητείται (μεταξύ
άλλων στοιχείων) και ο τεχνικός ασφαλείας της επιχείρησης.
Οι περιπτώσεις είναι οι κάτωθι:
 Να έχει Τεχνικό Ασφαλείας εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος εκδίδει
Α.Π.Υ. για τις υπηρεσίες ελέγχου που προσφέρει. Στην περίπτωση
αυτή δηλώνεται ο αριθμός μητρώου του συνεργάτη αυτού.
 Να είναι Τεχνικός Ασφαλείας ο ίδιος ο επιχειρηματίας, ο οποίος
έχει πάρει τη βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου. Στην
περίπτωση αυτή δηλώνουμε ως τεχνικό ασφαλείας τον ίδιο τον
επιχειρηματία και ως αριθμό πρωτ., τον αριθμό της βεβαίωσης που
έχει πάρει.
 Να μην έχει πάρει καθόλου βεβαίωση τεχνικού ασφαλείας. Στην
περίπτωση αυτή, θα πρέπει να στείλετε τον πελάτη σας σε
πιστοποιημένο ΚΕΚ, να ζητήσει και να υποβάλλει αίτηση για να
παρακολουθήσει σεμινάριο για τεχνικό ασφαλείας (όταν αυτό
υλοποιηθεί, δεν μας ενδιαφέρει πότε, δεν είναι δικό μας θέμα). Στη
συνέχεια η αίτησή του θα πρωτοκολληθεί από το ΚΕΚ. Θα σας
προσκομίσει αντίγραφο της αίτησης. Τότε και μόνο
(προτείνεται), να υποβάλλετε τον πίνακα προσωπικού,
κάνοντας χρήση τον αρ. πρωτ. Της αίτησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή δίδεται η δυνατότητα να υποβληθεί ο
πίνακας, ανεξάρτητα αν υπάρχει τεχνικός ασφαλείας ή όχι. Δεν το
συνιστούμε, διότι η ευθύνη βαραίνει αυτόν που υποβάλλει την αίτηση,
δηλαδή εμάς.
Άλλωστε καλό είναι να λειτουργούμε όπως στην περίπτωση που μία
επιχείρηση που θέλει να προσλάβει προσωπικό δεν μπορεί να το κάνει, αν
προηγουμένως δεν κάνει απογραφή στο ΙΚΑ και πάρει αριθμό Μητρώου.
Με το ίδιο σκεπτικό λοιπόν, φροντίζουμε να υπάρχει, (σύμφωνα με τα
παραπάνω), είτε τεχνικός ασφαλείας, είτε αριθμός πρωτοκόλλου
υποβληθείσας αίτησης, έτσι ώστε να μην υπάρξει πιθανότητα
καταλογισμού κυρώσεων για μη ορθή υποβολή πίνακα προσωπικού.
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