
 

 

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. 

Χελμού 20, 151 25, Μαρούσι Αττικής 

ΤΗΛ.  215 5500880, ΦΑΞ: 25 5500883 

e-mail: info@01solutions.gr 

 

  

 

09/03/2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η 01 SOLUTIONS HELLAS ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Π.Σ. 

ΕΡΓΑΝΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΤΟ G-CLOUD ΤΗΣ ΓΓΠΣΔΔ 

Η 01 Solutions Hellas ολοκλήρωσε εμπρόθεσμα και με επιτυχία το έργο «Αναβάθμιση Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για την 

κάλυψη νέων συνθηκών στην αγορά εργασίας και Αναβάθμιση υποδομών Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ» το οποίο είχε 

ανατεθεί από το Υπουργείο Εργασίας τον Απρίλιο του 2019, στο πλαίσιο ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού 

με αξία σύμβασης 498.620€ και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Αντικείμενο του έργου ήταν η Αναβάθμιση του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με επιπλέον λειτουργίες που ενισχύουν την 

αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης μέσω της προτυποποίησης Μηχανισμού επιτήρησης της 

Αγοράς Εργασίας, ο οποίος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την καταπολέμηση της αδήλωτης και ατελώς 

δηλωμένης εργασίας και αποτελεί μέρος εξειδίκευσης του Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της 

αδήλωτης εργασίας που εκπόνησε το Υπουργείο Εργασίας. 

Η 01 Solutions Hellas στα πλαίσια αυτού του έργου ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία την μεταφορά του 

συνόλου των υποδομών του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ στις υποδομές Cloud της ΓΓΠΣΔΔ  (G-Cloud / Κυβερνητικού 

Νέφους). Επρόκειτο για ένα ιδιαιτέρως δύσκολο εγχείρημα, δεδομένου του πολύ μεγάλου όγκου 

δεδομένων που τηρείται στο σύστημα (άνω των 15ΤΒ) αλλά και της απαίτησης για αδιάλειπτη λειτουργία 

του συστήματος, το οποίο όμως ολοκληρώθηκε επιτυχώς, χωρίς σημαντικά προβλήματα και με ελάχιστο 

down-time. Η φιλοξενία στο G-cloud προσφέρει πλέον στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ένα περιβάλλον λειτουργίας που 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός πληροφοριακού συστήματος που  αποτελεί κύριο εργαλείο για τις 

όλες τις επιχειρήσεις της χώρας και την Δημόσια Διοίκηση. 

Επίσης στα πλαίσια αυτού του έργου,  πραγματοποιήθηκε λειτουργική αναβάθμιση του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με 

προσθήκη νέων, σημαντικών και καινοτόμων χαρακτηριστικών που ενισχύουν τις δυνατότητές του σε ότι 

αφορά την εξυπηρέτηση όλων των εμπλεκόμενων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: 

• Άνοιγμα του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ στους εργαζομένους, ώστε να έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα 

του συστήματος που τους αφορούν, χαρακτηριστικό που ενισχύει τη διαφάνεια στην αγορά 

εργασίας. 
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• Δυνατότητα πρόσβασης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ επιπλέον ομάδων εργοδοτών, όπως επιτηδευματίες και 

νομικά πρόσωπα χωρίς υποχρέωση απογραφής στον ΕΦΚΑ, μέσω σύνδεσης με την ΑΑΔΕ. 

• Ακολουθώντας την σύγχρονη τάση, ολοκληρώθηκε η συνολική ανασχεδίαση σε επίπεδο διεπαφής 

χρήστη με Responsive Design (η λειτουργία βρίσκεται σε staging περιβάλλον και αναμένεται να 

διατεθεί εντός του μήνα). 

• Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες της αγοράς ολοκληρώθηκε web services API για την διάθεση B2G 

υπηρεσιών, μέσω του οποίου θα δοθεί η δυνατότητα στα πληροφοριακά συστήματα των 

επιχειρήσεων να πραγματοποιούν πλήρως αυτοματοποιημένες υποβολές στοιχείων στο Π.Σ. 

ΕΡΓΑΝΗ χωρίς καμία χειροκίνητη παρέμβαση (η λειτουργία βρίσκεται σε staging περιβάλλον και 

αναμένεται να διατεθεί εντός του μήνα.) 

Το εν λόγω έργο, αποτελεί άλλο ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ενδυνάμωσης και συνεχούς επέκτασης 

του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, ενός εκ των πλέον επιτυχημένων και αποτελεσματικών οριζόντων Πληροφοριακών  

Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, για το οποίο η 01 Solutions Hellas έχει την ευθύνη της συντήρησης 

και υποστήριξης από την έναρξη της λειτουργίας του. Στο άμεσο μέλλον σχεδιάζονται περαιτέρω δράσεις 

αναβαθμίσεων μεγάλης κλίμακας με έμφαση στην απλούστευση διαδικασιών, τη διαφάνεια, την 

καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και την ευθυγράμμιση με την επερχόμενη 

μεταρρύθμιση της εργασιακής νομοθεσίας. 


